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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kartikasari (2013) dengan judul 

Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian (Penelitian pada 

Mahasiswa Administrasi Bisnis Angkatan 2012/2013  Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya yang Mengkonsumsi  Produk Mie Instan merek Indomie). 

Hasil penelitiannya menunjukkan Perilaku Konsumen (X) yang terdiri dari 

variabel budaya (X1), sosial (X2), pribadi (X3) dan psikologis (X4) secara 

bersama–sama memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y). Perilaku 

Konsumen yang terdiri dari variabel budaya (X1) dan pribadi (X3) secara parsial 

tidak mempengaruhi Keputusan Pembelian (Y), sedangkan variabel sosial (X2), 

psikologis (X4) secara parsial mempengaruhi Keputusan Pembelian (Y). Letak 

perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada variabel yang digunakan. 

Penelitian sekarang menggunakan variabel aktivitas, minat dan opini yang dimana 

merupakan bagian dari faktor pribadi seorang konsumen dalam penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini juga memiliki kesamaan pada teknik analisis data yang 

dimana sama-sama menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukmaningtyas (2013) dengan judul 

Pengaruh Nilai dan Gaya Hidup Terhadap Preferensi dan Perilaku Pembelian 

Buah-buahan Impor. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa kebanyakan dari 

responden termasuk kedalam gaya hidup berorientasi keluarga. Hasil 

penelitiannya juga menunjukkan gaya hidup berorientasi sosial aktif memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pembelian buah apel impor. Perbedaan dengan 
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Penelitian sekarang ada pada analisis yang digunakan. Analisis yang digunakan 

dalam penlitian terdahulu adalah korelasi spearman, K-mean, dan regresi logistik, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 

Kesamaan dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel Gaya 

Hidup. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wijaya (2018) dengan judul “Pengaruh 

Gaya Hidup Dan Motivasi Terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada 

Konsumen Starbucks, Kota Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan variabel 

bebas yaitu gaya hidup secara parsial memberikan pengaruh positif dengan nilai 

0,199, dan motivasi sebesar 0.177. Perbedaannya dengan penelitian sekarang ada 

pada variabel yang digunakan. Penelitian sekarang menggunakan variabel 

Aktivitas, Minat dan Opini, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

Variabel Gaya Hidup dan Motivasi. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak 

pada teknik analisis data, dimana sama-sama menggunakan analisis Regresi Linier 

Berganda. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nindyawati (2014) dengan judul 

“Pengaruh Gaya Hidup dan Diferensiasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian”. 

Penelitian dilakukan pada konsumen minuman Coffee Toffee Rungkut di 

Surabaya. Variabel bebas yang digunakan adalah variabel aktivitas, minat, opini 

dan diferensiasi produk. Hasil penelitian membuktikan bahwa gaya hidup dan 

diferensiasi produk berpengaruh secara simultan. Secara parsial, yang 

berpengaruh secara signifikan adalah variabel aktivitas dan diferensiasi produk, 

sedangkan variabel minat dan opini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian terhadap Coffee Toffee Rungkut Surabaya. Perbedaan 
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dengan penelitian sekarang terletak pada variabel penelitiannya. Penelitian 

terdahulu menggunakan empat variabel yaitu variabel Aktivitas, Minat, Opini dan 

Diferensiasi Produk. Penelitian sekarang hanya menggunakan variabel Aktivitas, 

Minat dan Opini. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada teknik 

analisis yang digunakan, yaitu analisis Regresi Linier Berganda. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Saufika (2012) dengan judul “Gaya 

Hidup dan Kebiasaan Makan Mahasiswa”. Variabel dalam penelitian ini adalah 

faktor internal (karakteristik mahasiswa), faktor eksternal (karakteristik keluarga, 

kelompok acuan,dan pola asuh makan) dan gaya hidup. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar gaya hidup mahasiswa berorientasi pada 

hiburan dan kesehatan. Kelompok acuan teman mempengaruhi kebiasaan sarapan, 

selain itu jenis kelamin mahasiswa perempuan lebih mempengaruhi kebiasaan 

makan camilan mahasiswa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang 

ada pada analisis yang digunakan, dimana peneliti sebelumnya menggunakan 

analisis deskriptif, cluster dan regresi logistik. Variabel yang digunakan pun 

berbeda, dimana penelitian terdahulu memiliki 3 variabel bebas (faktor internal, 

faktor eksternal dan gaya hidup) dan 5 variabel terikat (frekuensi makan, 

kebiasaan sarapan, kebiasaan makan siang, kebiasaan makan malam dan 

kebiasaan makan cemilan). 

2.2      Perilaku Konsumen 

Mowen, dkk (2002) mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah 

sebagai studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. 

Setiadi berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung 
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terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

mempelajari perilaku konsumen dapat kita lihat faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi seorang konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli 

atau mengkonsumsi dan juga membantu para manajer dalam membuat strategi 

pemasaran yang tepat. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan serta keinginan pelanggan sasaran. Bidang ilmu perilaku konsumen 

mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam 

rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. 

Memahami perilaku konsumen dan “mengenal pelanggan” tidak pernah 

sederhana.pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka 

namun bertindak sebaliknya. Pelanggan mungkin tidak memahamimotivasi 

mereka yang lebih dalam. Pelanggan mungkin menanggapi pengaruh yang 

mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir. 

 

Gambar 2.1 Model Perilaku Pembeli 

Sumber : Kotler, Philip (2002) 

Titik tolak untuk memahami perilaku pembeli adalah model rangsangan-

tanggapan yang diperlihatkan dalam Gambar 2.1. Rangsangan pemasaran dan 
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lingkungan mulai memasuki kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses 

pengambilan keputusan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tugas 

pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli mulai dari 

adanya rangsangan dari luar hingga munculnya keputusan pembelian pembeli.  

2.2.1    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

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

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

benar diperhitungkan. Menurut Kotler (2002) berikut adalah beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yang dipaparkan kedalam bentuk tabel. 

Tabel 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Faktor 

Kebudayaan 
Faktor Sosial Faktor Pribadi Faktor Psikologis 

Kebudayaan 
Kelompok 

referensi 

Umur dan Tahap 

dalam Siklus 

hidup 

Motivasi 

Persepsi 
Sub-budaya 

 

Keluarga 

 

Pekerjaan 

Keadaan ekonomi 
Proses Belajar 

Kelas sosial Peran dan status 
Gaya Hidup 

Kepercayaan dan 

Sikap 
Kepribadian dan 

konsep Diri 

Sumber : Setiadi, 2010 

a. Faktor Budaya 

Faktor-faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

konsumen. Peranan yang dimainkan adalah budaya, sub budaya dan kelas sosial. 
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1) Budaya 

Budaya adalah faktor penentu dan perilaku yang paling mendasar, karena 

budaya sangat diperlukan oleh seseorang untuk dapat hidup 

bermasyarakat. Akan tetapi tidak semua segmen masyarakat mempunyai 

pola budaya yang sama. 

2) Sub Budaya 

Setiap budaya akan mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang 

lebih kecil, yang merupakan indentifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. 

3) Kelas Sosial 

Sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan dalam sebuah 

masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan anggota 

dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang 

sama. 

b. Faktor Sosial 

Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok referensi, keluarga, status  dan peranan sosial. 

1) Kelompok Referensi 

Kelompok referensi sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam 

bertingkah laku. 

2) Keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat terkecil yang 

perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan 
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keputusan membeli atau konsumsi. Keluarga merupakan kelompok yang 

paling kuat dan paling awet pengaruhnya terhadap persepsi dan perilaku 

seseorang. 

3) Peranan dan Status 

Sebuah peranan terdiri dari aktivitas yang diperkirakan dilakukan oleh 

seseorang seseuai dengan orang-orang lain yang ada disekelilingnya. 

c. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya. 

Termasuk : 

1) Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli barang atau jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. 

Seseorang akan selalu mengalami perubahan dalam selera dan 

konsumsinya sesuai dengan pertambahan usia dan tahap daur hidupnya. 

2) Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Selera dan 

pola konsumsi seorang mahasiswa, tentu berbeda dengan seorang 

pengusaha. Kondisi ekonomi seseorang yang terdiri dari pendapatan yang 

dibelanjakan, tabungan, kekayaan, kemampuan meminjam dan 

sebagainya, juga sangat berpengaruh. 

3) Keadaan ekonomi 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. 

Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan 

(tingkat, kestabilan, pola waktu), tabungan dan aktiva, hutang, 

kemampuan untuk meminjam. 
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4) Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia 

kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan 

pendapat (opini) yang bersangkutan. 

5) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah variabel yang sangat bermanfaat untuk menganalisa 

perilaku pembeli. Sedangkan konsep diri adalah konsep mengenai 

kepribadian yang banyak digunakan oleh para pemasar. 

d. Faktor Psikologis 

Empat faktor utama dari psikologis yang mempengaruhi pembelian, yaitu 

motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap. 

1) Motivasi 

pemberian dorongan bertujuan untuk menggiatkan orang-orang 

bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. 

2) Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu perbuatan, yang 

dimana perbuatan ini dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang 

dihadapinya. Persepsi adalah proses seorang individu memilih, 

mengorganisir dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia. 

3) Pengetahuan 

Perubahan perilaku seseorang terjadi melalui keadaan saling 

mempengaruhi antara dorongan, rangsangan, petunjuk-petunjuk penting 

jawaban, faktor penguat dan tanggapan. 
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4) Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan akan membentuk citra produk atau merek, dan orang-orang 

akan bertindak berdasarkan citra tersebut. Sedangan sikap adalah 

evaluasi, peranan emosional dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidaknya dan bertahan lama dari seseorang terhadap 

beberapa obyek atau gagasan. 

2.2.2    Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli itu sendiri. 

Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, 

tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Keputusan membeli seseorang 

merupakan hasil suatu hubungan yang saling memengaruhi dan yang rumit antara 

faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi (Setiadi, 2010). Proses 

pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut : 

 
Gambar 2.2 Tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

Sumber : Kotler, Philip (2002) 

 

 Proses ketika melakukan pembelian terhadap suatu produk, tanpa sadar 

kita akan melewati 5 tahap ini. Sebelum melakukan pembelian terhadap suatu 

produk, tentu konsumen akan dihadapkan dengan kebutuhan yang beragam untuk 

kelangsungan hidupnya. Konsumen akan melakukan pencarian informasi terkait 

dengan produk yang dirasa dibutuhkan. Pencarian informasi ini bisa berupa 

Pengenalan 
masalah 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pasca 

Pembelian 
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mencari tahu seputar harga, kegunaan maupun manfaat yang didapat dari 

beberapa produk. Tahap selanjutnya konsumen akan memilih produk yang dirasa 

paling dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bermodalkan 

keinginan dan pencarian informasi yang telah dilakukan semakin membulatkan 

tekad konsumen, sehingga konsumen merasa yakin untuk membeli sampai 

akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Setelah pembelian produk 

itu apakah konsumen merasa puas (sesumai harapannya) dan ingin membeli lagi 

di lain waktu, atau mungkin konsumen tersebut tidak puas akan produk tersebut 

dan memutuskan untuk tidak membeli lagi, inilah yang disebut perilaku pasca 

pembelian. 

a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu. Pengumpulan informasi dari sejumlah konsumen dapat dilakukan oleh 

pemasar, guna untuk mengidentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat akan suatu kategori produk. Pemasar dapat 

mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen. 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Pencarian informasi ini dapat dibagi kedalam dua 

tingkat. Tingkat pertama yaitu seseorang hanya menjadi lebih peka terhadap 

informasi tentang produk. Tingkat selanjutnya, orang tersebut mungkin memasuki 

pencarian aktif informasi: mencari bahan bacaan, menelepon teman, dan 



 

 

18 
 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk. Malalui pengumpulan informasi, 

konsumen mengetahui tentang merek-merek yang bersaing dan keistimewaan 

produk tersebut. 

c. Evaluasi Alternatif 

Para konsumen memiliki sikap yang berbeda dalam memandang atirbut-

atribut yang dianggap relevan dan penting. Mereka akan memberikan perhatian 

terbesar pada pada atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya. Konsumen 

mengumpulkan sejumlah keyakinan merek tentang dimana posisi setiap merek 

dalam masing-masing atribut. Kumpulan keyakinan atas suatu merek membentuk 

citra merek. Konsumen sampai pada sikap (keputusan, preferensi) atas bermacam-

macam merek melalui prosedur evaluasi atribut. 

d. Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek 

dalam kumpulan pilihan.konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli 

produk yang paling disukai. Dalam melaksanakan niat pembelain, konsumen 

dapat membuat lima subkeputusan pembelian: keputusan merek, keputusan 

pemasok, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan keputusan metode 

pembayaran. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari melibatkan lebih sedikit 

keputusan dan lebih sedikit pertimbangan. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Konsumen akan mengalami level kepuasaan atau ketidakpuasan setelah 

membeli suatu produk tertentu. 
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1) Kepuasan Pascapembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli 

atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk 

tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan 

kecewa; jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas; jika melebihi 

harapan, pembeli akan sangat puas. Perasaan-perasaan itu akan membedakan 

apakah pembeli akan membeli kembali produk tersebut dan membicarakan 

hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang produk 

tersebut dengan orang lain. 

2) Tindakan Pascapembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk 

tersebut. 

3) Pemakaian dan pembuangan Pascapembelian 

Pemasar juga harus memantau bagaimana pembeli memakai dan membuang 

produk. Jika konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari, produk 

tersebut mungkin tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut 

tidak akan gencar. Jika konsumen menjual atau mempertukarkan produk 

tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Konsumen mungkin juga 

menemukan kegunaan baru produk tersebut. 
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2.3      Gaya Hidup 

2.3.1   Pengertian Gaya Hidup 

Terdapat banyak macam konsep yang menjelaskan tentang gaya hidup, 

diantaranya menurut Mowen (1995), gaya hidup menunjukkan bagaimana orang 

hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka 

mengalokasikan waktu mereka. Engel dkk (1994), gaya hidup didefinisikan 

sebagai pola dimana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang. Kotler dkk 

(2012) juga mengemukakan pengertian gaya hidup, yaitu pola hidup seseorang di 

dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam bernteraksi dengan 

lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam 

beraksi dan berinteraksi di dunia. 

Kasali (2001) mengungkapkan bahwa gaya hidup mengacu pada suatu 

pola konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang terhadap berbagai hal serta 

bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya yang diukur melalui pernyataan 

aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara 

hidup yang diidentifikasikan bagaimana orang menghabiskan waktu mereka 

(aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), 

dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri (pendapat) (Saufika, 

Retnaningsih, and Alfiasari 2012). Uraian dari beberapa pengertian perihal gaya 

hidup diatas, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gaya hidup ialah 

pola hidup seseorang yang direalisasikan kedalam bentuk aktivitas, minat dan 

opini seseorang tentang bagaimana mereka menggunakan uang yang dimiliki dan 

tentang bagaimana mereka memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya. 
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Gaya hidup dalam  perspektif ekonomi dapat diartikan dengan bagaimana 

seseorang mengalokasikan pendapatannya, memilih produk ataupun jasa, dan 

berbagai pilihan lainnya ketika memilih alternatif dalam satu kategori jenis 

produk yang ada. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada 

akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Kasalli (2001) menyatakan 

bahwa “Gaya hidup akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk berperilaku 

dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang”. 

Gaya hidup konsumen adalah ekspresi ke luar dari nilai-nilai dan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen. Penggambaran gaya hidup konsumen, dapat 

dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya 

untuk memuaskan kebutuhannya. Gaya hidup konsumen akan dapat berubah, 

akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. 

Kebutuhan pada umumnya, tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk di 

masa kecil. Perubahan itu terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen dapat 

berubah akibat pengaruh lingkungan. 

2.3.2   Pengukuran Gaya Hidup Melalui  Aktivitas, Minat dan Opini 

Well dan Tigert (1993) dalam Setiadi (2010) pada laman 

http://www.jakartaconsulting.com/art-01011.htm) perilaku konsumen dapat 

diamati atau diukur dengan sistem AIO (Activities, Interest, and Opinion) dalam 

pengertian bagaimana mereka menggunakan waktunya dalam kehidupan sehari-

hari, apa yang menjadi minat dan apa yang dianggap penting dalam 

kehidupannya, bagaimana pendapat mereka dalam memandang diri mereka 

terhadap dunia sekitarnya, dan karakteristik dasar kelompok konsumen tersebut 

umumnya dapat didasarkan pada wilayah geografis. 

http://www.jakartaconsulting.com/art-01011.htm
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Pendapat tersebut juga tampak sejalan dengan Plummer dalam Assael 

(2001) yang menekankan pada tiga hal penting yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi gaya hidup konsumen sehari-hari, yaitu : apa yang mereka rasakan, 

bagaimana sikap dan opini mereka terhadap berbagai fakta kehidupan. 

Pengukuran gaya hidup dapat dilakukan dengan psikografik (psychographic). 

Psikografik berarti menggambarkan (graph) psikologi konsumen (psyco).  

Menurut Sumarwan (2011) pengetian psikografik adalah : 

“Psikografik adalah suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup yang bisa 

memberikan pengukuran kuantitatif dan bisa dipakai untuk mengatasi data yang 

sangat besar”. 

Analisis psikografik biasanya digunakan untuk melihat segmen pasar. 

Analisis psikografik sering juga diartikan sebagai suatu riset konsumen yang 

menggambarkan segmen konsumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan, dan 

aktivitas lainnya. 

Gaya hidup akan berkembang pada masing-masing dimensi (aktivitas, 

interest, opini/AIO) seperti telah diidentifikasi oleh Plummer dalam Setiadi (2010) 

yang tersaji dalam Tabel 2.2. 

 Tabel 2.2 Inventarisasi Gaya Hidup 

 

Aktivitas Interests Opini 

Bekerja Keluarga Diri mereka sendiri 

Hobi Rumah Masalah-masalah sosial 

Peristiwa Sosial Pekerjaan Politik 

Liburan Komunitas Bisnis 

Hiburan Rekreasi Ekonomi 

Anggota Klub Pakaian Pendidikan 

Komunitas Makanan Produk 

Belanja Media Masa depan 

Olahraga Prestasi Budaya 

Sumber : Setiadi (2010) 
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Gaya hidup merupakan identitas kelompok. Gaya hidup setiap kelompok 

akan mempunyai ciri-ciri unit tersendiri. Walaupun demikian, gaya hidup akan 

sangat relevan dengan usaha-usaha pemasar untuk menjual produknya. Pertama, 

kecenderungan yang luas dari gaya hidup seperti perubahan peran pembelian dari 

pria ke wanita, sehingga mengubah kebiasaan, selera, dan perilaku pembelian. 

Perubahan gaya hidup suatu kelompok akan mempunyai dampak yang luas pada 

berbagai aspek konsumen (Setiadi, 2010). 

a. Aktivitas (Activity)  

Menurut Engel dkk (1994),  Activities (kegiatan) adalah tindakan yang nyata 

seperti menonton suatu medium, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada 

tetangga pelayanan yang baru. Walaupun tindakan ini biasanya tidak dapat 

diamati, alasan untuk tindakan tersebut jarang dapat diukur secara langsung. 

Definisi lain dari aktivitas ialah tindakan seseorang tentang bagaimana cara 

mereka menghabiskan waktunya (Assael, 2001). Aktivitas juga dapat diartikan 

suatu sikap atau tindakan bagaimana seseorang menghabiskan waktunya 

(Budiono, 2013). Menurut Worthingthon (2000) dalam Saufika (2012) banyak 

faktor yang mempengaruhi kebiasan makan, salah satunya aktivitas turut 

berpengaruh dalam konsumsi makan mahasiswa. Pertumbuhan remaja, 

meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan aktivitas dapat 

menimbulkan dampak terhadap konsumsi makan mahasiswa. Faktor-faktor ini 

dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang 

mengakibatkan seseorang untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi sesuatu 

untuk dirinya. 
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Gaya hidup meliputi aktivitas-aktivitas termasuk pola konsumsi, aktivitas 

waktu luang, serta aktivitas kerja. Aktivitas atau kegiatan dari konsumen 

merupakan karakteristik konsumen dalam kehidupan sehari-harinya. Aktivitas 

konsumen satu dengan yang lain tentu berbeda-beda, aktivitas yang dilakukan 

oleh pengusaha pasti berbeda dengan aktivitas yang dialkukan oleh seorang 

mahasiswa. Aktivitas yang dimaksud disini adalah cara mahasiswa 

mempergunakan waktunya berwujud tindakan nyata yang dapat dilihat misalnya 

lebih banyak menghabiskan waktu di kampus, berkumpul dengan anggota 

komunitas atau organisasi. Aktivitas konsumen merupakan titik tolak dari  

penciptaan dan penawaran produk, hal ini dikarenakan produk merupakan faktor 

utama yang menjadi fokus perhatian konsumen. Oleh karena itu penciptaan 

produk dan kesesuaiannya dengan aktivitas konsumen adalah strategi yang efektif 

guna membentuk persepsi keputusan berkunjung konsumen (pasar sasaran).  

b. Minat (Interest) 

Menurut Menurut Engel dkk (1994), Interest (minat) merupakan objek 

peristiwa, atau topik dalam tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus 

maupun terus-menerus kepadanya. Pengertian lain diutarakan oleh Assael (2001) 

bahwa minat adalah apa yang mereka anggap penting dan apa yang orang 

pertimbangkan pada lingkungannya. Minat dapat diartikan pula suatu kepentingan 

pertimbangan seseorang pada lingkungannya (Budiono, 2013). 

Menurut Djamarah (2008) dalam Nindyawati (2014), dikatakan bahwa minat 

adalah suatu kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa aktivitas. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu aktivitas akan 

memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Pengertian lain 
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yang dikemukakan oleh Durianto (2013) dalam Nindyawati (2014) perihal minat 

adalah suatu keinginan untuk memiliki yang timbul apabila seorang konsumen 

sudah terpengaruh terhadap mutu dan kualitas suatu produk dan informasi seputar 

produk. 

c. Opini (Opinion) 

Menurut Engel dkk (1994) Opini adalah jawaban lisan atau tertulis yang 

orang berikan sebagai respon terhadap situasi stimulus dimana semacam 

pertanyaan diajukan. Opini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, 

harapan, dan evaluasi-seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi 

sehubungan dengan peristiwa masa datang, dan penimbangan konsekuensi yang 

memberi ganjaran atau menghukum dari jalannya tindakan alternatif. 

Opini menurut Webster’s New Collegiate Dictionary adalah suatu 

pandangan, keputusan atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran mengenai 

suatu persoalan terntentu. Opini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, 

harapan, dan evaluasi seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi 

sehubungan dengan peristiwa masa yang akan datang, dan pertimbangan 

konsekuensi yang memberi ganjaran atau hukuman dari jalannya tindakan 

alternatif. 

Opini dimaksudkan sebagai apa yang seseorang pikirkan tentang dirinya dan 

dunianya. Pemaparan dari  uraian tersebut, maka opini suatu produk masyarakat 

dapat berubah, akan  tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya 

kebutuhan. Kebutuhan pada umumnya tetap seumur  hidup, setelah sebelumnya 

dibentuk di masa kecil (Prasetijo, 2005) dalam Kartikassari, 2013). Perubahan ini 

terjadi karena nilai-nilai yang dianut masyarakat dapat berubah akibat pengaruh 



 

 

26 
 

lingkungan. Menurut Engel dkk (1995) opini merupakan salah satu dimensi gaya 

hidup (psikografik AIO) yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Orang mengembangkan konsepsi yang digunakan untuk menafsirkan, 

meramalkan, dan mengendalikan lingkungan mereka. Konsepsi atau pola ini 

menghasilkan pola perilaku dan struktur sikap yang meminimumkan ketidak 

cocokan dan ketidak konsistenan di dalam kehidupan seseorang. Psikografi atau 

AIO mengukur bentuk operasional dari gaya hidup. AIO adalah singkatan 

activities (kegiatan), interest (minat), dan opinion (opini), dan mungkin bersifat 

umum atau spesifik produk (Engel dkk, 1994) 

2.4       Konsumsi 

2.4.1 Pengertian Konsumsi 

Secara harfiah konsumsi adalah suatu aktivitas memakai atau 

menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. 

Konsumsi diambil dari bahasa Belanda yaitu consumptie pengertiannya adalah 

suatu kegiatan yang bertujuan mengurai atau menghabiskan daya guna suatu 

benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan secara langsung. Konsumsi adalah penggunaan atau pemakaian barang 

hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya yang digunakan 

langsung untuk memenuhi keperluan hidup. Kegiatan konsumsi merupakan 

tindakan pemuasan atas berbagai jenis tuntutan kebutuhan manusia (Effendi, 

2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dewa (2009) dalam Kartikasari (2013) 

mengatakan bahwa “Suatu produk dapat dikatakan telah dikonsumsi oleh 

konsumen apabila produk tersebut telah diputuskan untuk dibeli”. 



 

 

27 
 

Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa 

yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi 

mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu seluruh pembelian barang dan jasa 

akhir yang sudah siap dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan. 

Konsumsi merupakan titik pangkal dan tujuan akhir seluruh kegiatan ekonomi 

masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan konsumsi adalah suatu kegiatan penggunaan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga keseimbangan hidup dengan pola 

yang sesuai dengan penghasilan. Lebih lanjut hakikat konsumsi, dalam hidup 

manusia terkait dengan pemenuhan akan kebutuhan hasrat fisik manusia. Maslow 

dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia, mengemukakan, bahwa 

kebutuhan manusia secara berurut meliputi; kebutuhan fisiologis (pangan, 

sandang, dan papan), kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga 

diri dan aktualisasi diri. 

Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori konsumsi sangat beragam. 

Kegiatan membeli segala bentuk produk dan jasa menjadi salah satunya. Pola 

konsumsi seseorang atau rumah tangga secara ekonomi akan sangat tergantung 

pada pendapatan yang dimilikinya yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 

besarnya pendapatan, jumlah anggota dalam keluarga, tingkat harga kebutuhan, 

tingkat pendidikan dan lingkungan masyarakat. 

Kegiatan konsumsi tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan 

masyarakat, karena seseorang pasti melakukan kegiatan konsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan seorang mahasiswa yang 
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sebagaian besarnya terbiasa mengkonsumsi mie instan. Mahasiwa merupakan 

sekelompok individu yang termasuk dalam periode remaja dan dewasa muda 

(Saufika, 2012). Mie instan merupakan salah satu jenis makanan cepat saji yang 

mengandung unsur utama karbohidrat dan sangat dekat sekali dengan kehidupan 

mahasiswa. Keberadaannya yang ada dimana-mana memudahkan mahasiswa 

untuk mendapatkannya. 

Makanan ini kerap dijadikan sebagai makanan sampingan untuk mengisi 

perut kosong disaat padatnya kegiatan yang tidak memungkinkan untuk sekedar 

memasak nasi maupun lauk. Keberadaannya yang mudah didapat membuat 

makanan ini menjadi salah satu makanan paling sering dikonsumsi oleh kalangan 

mahasiswa. Kegiatan konsumsi merupakan tindakan pemakaian barang-barang 

hasil produksi meliputi pakaian, makanan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. 

Seseorang pasti melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukan 

kegiatan konsumsi dan pembelian suatu barang atau jasa. 

Pertimbangan yang kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa, semakin 

padatnya jadwal kuliah atau kegiatan, ada kemungkinan seorang mahasiswa 

tersebut mengkonsumsi mie instan sebagai penambah energi disela padatnya 

jadwal kuliah. Faktor penyebabnya bisa jadi karena mie instan dinilai praktis, 

enak dan mengenyangkan menjadi alasan mengapa mashasiswa 

mengkonsumsinya. 

2.4.2 Tujuan Konsumsi 

 Manusia melakukan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhannya, 

sehingga manusia dapat terus melangsungkan hidupnya. Tujuan seseorang 

mengkonsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung dan 
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terpenuhi kepuasan maksimum (kuantitas maupun kualitas) terhadap barang dan 

jasa dalam mencapai kemakmuran hidup manusia. Menurut Astuti (2016) tujuan 

dari kegiatan konsumsi adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya 

atas penggunaan barang dan jasa serta mencapai tingkat kemakmuran. 

2.5       Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2012) kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi dengan masalah yang penting.  

 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Sumber : Data primer, diolah 2018 
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Keterangan : 

   = Pengaruh secara simultan 

   = Pengaruh secara parsial 

Analisis akan dilakukan pada gaya hidup mahasiswa dalam mengkonsumsi 

mie instan. Pengukuran gaya hidup sendiri dapat dilakukan dengan psikografik. 

Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO (activity, interest, opinion)  

atau pernyataan untuk menggambarkan aktivitas, minat dan opini konsumen. 

Ketiga aspek ini (aktivitas, minat dan opini) merupakan variabel independent 

dalam penelitian ini. Ketiga aspek tersebut akan dilakukan analisis apakah mampu 

memberikan pengaruh terhadap kebiasaan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam mengkonsumsi mie instan, khususnya merek 

Indomie. 

2.6       Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara yang masih 

membutuhkan pembuktian akan kebenarannya. Istilah hipotesis telah banyak 

didefinisakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh John W. Best dalam 

Martono (2010) menyatakan bahwa hipotesis adalah prediksi yang baik atau 

kesimpulan yang dirumuskan dan bersifat sementara. Hipotesis diadopsi untuk 

menjelaskan fakta-fakta atau kondisi yang diamati dan untuk membimbing dalam 

penyelidikan lebih lanjut.  

Berikut adalah perumusan hipotesis pada penelitian ini, yaitu : 

H1 : Diduga ada pengaruh dimensi aktivitas, minat dan opini mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang secara simultan terhadap konsumsi 

Indomie 
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H2 : Diduga ada pengaruh aktivitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang terhadap konsumsi Indomie 

H3 : Diduga ada pengaruh minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

terhadap konsumsi Indomie 

H4 : Diduga ada pengaruh opini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

terhadap konsumsi Indomie. 


