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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan landasan teori terdahulu yang digunakan 

untuk referensi atau acuan pada penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu 

mengenai perilaku kosumen sudah banyak dilakukan pada penelitian sebelumnya, 

namun dengan komoditi yang berbeda beda misalnya produk tempe, sayur 

organik, mobil dan air minum merk Aqua. Selain itu metode dalam pengambilan 

sampel dan  alat analisis yang digunakan juga berbeda-beda, diantaranya sebagai 

berikut : 

Sinollah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perilaku 

Konsumen Terhadap Produk Tempe Di Kabupaten Magetan” memiliki tujuan 

yaitu 1) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam 

pembelian produk tempe,  2) Mengetahui pengaruh faktor yang dominan terhadap 

keputusan konsumen terhadap produk. Metode analisis data yang digunakan 

adalah Analisis Regresi Berganda dengan teknik pengambilan sample secara acak 

sederhana (random sampling) terhadap 78 responden. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam 

pembelian jumlah tempe dipengaruhi secara signifikan oleh faktor ukuran tempe, 

harga tempe dan kualitas tempe, 2) Faktor yang paling dominan terhadap faktor 

yang mempengaruhi  keputusan dalam pembelian jumlah tempe adalah variabel 

kualitas tempe. Perbedaan penelitian ini dengan judul penelitian terdahulu terletak 

pada metode dan teknik analisisnya. Penelitian ini menggunakan metode 
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Accidental Sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Random 

Sampling. Penelitian ini menggunakan Analisis Faktor, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. 

Suardika et al (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sayur Organik CV Golden 

Leaf Farm Bali” memiliki tujuan untuk 1) Mengetahui pengaruh faktor psikologis 

yang terdiri atas: motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap terhadap keputusan 

konsumen dalam pembelian sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali, 2) 

Mengetahui pengaruh faktor bauran pemasaran yang terdiri atas: produk, harga, 

promosi, dan lokasi terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik 

CV Golden Leaf Farm Bali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan yaitu model persamaan 

struktural (Structural Equation Modeling – SEM) berbasis variance atau 

Component based SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor 

psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap terhadap 

keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali 

signifikan, 2) Faktor bauran pemasaran yang terdiri atas: produk, harga, promosi, 

dan lokasi terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik CV 

Golden Leaf Farm Bali signifikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada teknik pengambilan sampling dan alat analisis yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan metode Accidental Sampling sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan Purposive Sampling. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Faktor sedangkan pada penelitian 



12 
 

 

 

terdahulu menggunakan model persamaan struktural (Structural Equation 

Modeling – SEM) 

Norita (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Penentuan Faktor Yang 

Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Mobil” memiliki tujuan 

untuk 1). Menganalisa perilaku konsumen dalam pembelian mobil Toyota 

Avanza, dilihat dari persepsi kualitas, pelayanan, asosiasi merek, dan loyalitas 

merek. 2). Menganalisa faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam pembelian sebuah mobil Toyota Avanza. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah survey yang terdiri dari 30 orang responden 

pemilik mobil Toyota Avanza. Metode analisis data yang digunakan yaitu 

Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi kualitas 

yang terdiri dari peforma mesin serta kemudahan dan kenyamanan untuk 

dikendarai terbukti mampu mempengaruhi minat konsumen unuk membeli Toyota 

Avanza. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada teknik 

pengambilan sampling dan alat analisis yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan metode Accidental Sampling sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan metode survey. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Analisis Faktor sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Analisis 

Regresi Berganda. 

Ruhamak (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Air 

Minum Merk Aqua” memiliki tujuan untuk 1). menganalisis faktor-faktor 

budaya, sosial, pribadi dan psikologis yang mempengaruhi Konsumen dalam 
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pengambilan keputusan membeli produk air minum merk aqua 2). Mengetahui 

faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan 

membeli produk air minum merk aqua. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Accidental Sampling. Metode analisis data yang digunakan 

yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). 

Variabel faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis secara parsial, faktor 

budaya dan faktor sosial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan (bermakna) 

tetapi faktor pribadi dan faktor psikologis mempunyai pengaruh yang signifikan 

(bermakna) terhadap keputusan pembelian produk air minum merk aqua. 2). 

Variabel psikologis mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

produk air minum merk aqua. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada alat analisis yang digunakan. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Faktor sedangkan pada penelitian 

terdahulu menggunakan Analisis Regresi Berganda. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku konsumen 

memberikan gambaran pada penelitian ini mengenai perilaku konsumen dalam 

membeli suatu produk atau jasa. Selain itu juga dapat memberikan gambaran 

mengenai faktor dominan yang dipertimbangkan konsumen dalam suatu 

pembelian. Penelitian diatas dapat menjadi referensi dan acuan pada penelitian ini 

yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Ikan Bandeng di 

Pasar Ikan Lamongan”. 
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2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Ikan Bandeng 

Ikan bandeng dalam bahasa latin adalah Chanos chanos, bahasa inggris 

Milkfish, dan dalam bahasa Makassar ikan bolu. Ikan bandeng (Chanos chanos) 

memiliki karakteristik berbadan langsing, sirip bercabang, memiliki sisik seperti 

kaca dan dagingnya putih. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan budidaya 

yang digemari oleh masyarakat luas karena memiliki banyak manfaat bagi 

kesehatan, sehingga ikan bandeng menjadi salah satu komoditas budidaya 

unggulan. Ikan bandeng dapat hidup di air tawar dan air laut sehingga sering 

disebut ikan air payau (Fitri, Anandito, & Siswati, 2016). Ikan bandeng memiliki 

banyak nutrisi yang baik untuk tubuh dari anak anak hingga orang tua. Ikan 

bandeng merupakan sumber protein, lemak, vitamin dan mineral. Ikan bandeng 

juga mengandung asam lemak, asam lemak omega 3 yang sangat penting bagi 

kesehatan dan perkembangan otak bayi yang fungsinya untuk menstimulasi 

kecerdasan bayi. Ikan bandeng dapat dikonsumsi untuk semua usia dari anak anak 

sampai lansia, terutama untuk balita sangat dianjurkan dalam mengkonsumsi ikan 

karena dalam masa pertumbuhan. Tingginya kandungan protein dan vitamin 

dalam ikan dapat membantu pertumbuhan balita. 

2.2.2 Pasar Tradisional 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya 

ada proses tawar-menawar, bangunan pada pasar tradisional biasanya terdiri dari 

kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun 
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suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-

bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian 

barang elektronik, jasa dan lain-lain (Indrawati & Yovita, 2014). Fungsi pasar 

yaitu sebagai pembentuk harga produk, dengan adanya kesepakatan antara penjual 

dan pembeli maka terbentuklah harga dari suatu produk tersebut. Pasar tradisional 

biasanya terletak di dekat perumahan pinggir jalan sehingga memudahkan 

pembeli untuk berbelanja. 

2.2.3 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen memilih, membeli dan 

memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

(Zakaria, Fahma, & Hendra, 2010). Perilaku konsumen merupakan hal kompleks 

dan dipengaruhi banyak faktor. Dalam memahami perilaku konsumen ini hal yang 

harus dipahami yaitu perlu memperhatikan tindakan langsung yang dilakukan 

konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan barang dan 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 

tersebut. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang terjadi ketika 

seseorang berhubungan langsung dengan pembelian, serta pengevaluasian suatu 

produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen 

merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian. Hal yang perlu dipelajari dalam perilaku konsumen yaitu 

memperhatikan tindakan langsung yang dilakukan konsumen dalam mendapatkan 

barang, mengkonsumsi dan menghabiskan barang tersebut. Ada dua elemen 

penting dari arti perilaku konsumen menurut (Hastuti, 2013): 
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1. Proses pengambilan keputusan 

2. Kegiatan fisik yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis.  

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat 

keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan 

mengatur pembelian barang atau jasa. 

2.2.4 Model Teori Konsumen 

Usaha dalam memahami perilaku konsumen terdapat beberapa teori yang 

dapat digunakann sebagaai acuan. Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 129) 

mengemukakan model teori konsumen seperti gambar 

Stimuli 

Pemasaran Lingkungan 

Produk Ekonomi 

Harga Teknologi 

  

Tempat Politik 

Promosi Budaya 

  

 

 

Gambar 1. Model Teori Konsumen 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam hal pembelian dipengaruhi oleh 

stimuli pemasaran yang terdiri dari harga, produk, tempat dan promosi. Stimuli 

pemasaran merupakan perangsang yang diberikan penjual ke pembeli yang berupa 

 

Kotak Hitam Pembeli 

 

Karakteristik 

Pembeli 

 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembeli 

 

Keputusan Pembeli 

Sikap pembelian dan 

preferensi 

Perilaku pembelian 

Perilaku hubungan merek 

dan Perusahaan 
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produk, harga, tempat dan promosi, sehingga dapat menciptakan suatu pembelian. 

Stimuli lingkungan terdiri atas ekonomi, teknologi, politik dan budaya. Hal yang 

harus dipahami yaitu apa yang terjadi dalam kotak hitam pembeli. Kotak hitam 

merupakan mediator antara rangsangan dan respon pembeli. Kotak hitam pembeli 

terdapat dua komponen yaitu karakteristik pembeli dan proses pengambilan 

keputusan pembeli. Stimuli dari luar masuk ke dalam kotak hitam pembeli dan 

menghasilkan respon tertentu pada tiap konsumen terkait bagaimana perilaku 

konsumen dalam membeli. 

2.2.5 Tipe Perilaku Konsumen 

Konsumen memiliki tipe yang berbeda beda dalam setiap pembelian. 

Perilaku konsumen dalam pembeliannya dapat dikelompokkan ke empat tipe 

menurut  (Suryani, 2013), yaitu sebagai berikut : 

1. Proses Pengambilan keputusan kompleks. Tipe ini konsumen mengambil 

keputusan kompleks, tingkat keterlibatan konsumen tinggi, dan proses 

keputusannya diawali dengan keyakinan, evaluasi atas produk sebelum 

melakukan tindakan pembelian. Contoh ketika konsumen ingin membeli ikan, 

mereka memiliki kesadaran dan keyakinan tentang jenis ikan yang ada 

berdasarkan evaluasi. Konsumen mengevaluasi jenis ikan kemudian 

memutuskan untuk membeli jenis ikan yang sesuai dengan selera dan 

keinginannya. 

2. Proses pengambilan keputusan kesetiaan pada merk 

Konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi dalam proses pembelian. Jika 

konsumen puas pada pembelian pertama, maka konsumen akan melakukan 
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pembelian ulang. Pengambilan keputusan selanjutnya, konsumen tidak lagi 

memerlukan proses yang rumit karena konsumen telah mengetahui secara 

mendalam mengenai merek. Proses inilah yang disebut sebagai kesetiaan 

merk 

3. Proses pengambilan keputusan terbatas 

Pada proses ini keterlibatan konsumen dalam pemebelian suatu merek sangat 

kecil. Akan tetapi masih memerlukan pengambilan keputusan. Konsumen 

karena keyakinannya langsung membeli produk yang diinginkan, setelah 

memakainya selanjutnya konsumen mengevaluasinya untuk menentukan 

pengambilan keputusan selanjutnya. 

4. Pengambilan keputusan inertia 

Pada proses ini konsumen dapat mudah berpindah dari merek satu ke merek 

lain. Perilaku konsumen dalam pembelian produk berdasarkan kebiasaan. 

Pada saat melakukan pembelian, konsumen merasa kurang terlibat. Perilaku 

seperti itu menghasilkan perilaku konsumen tipe Inertia. Inertia merupakan 

perilaku konsumen konsumen yang berulang kali dilakukan, tetapi 

sebenarnya konsumen tidak loyal karena mudah merubah pikiran mereknya 

jika ada stimuli yang menarik. 

2.2.6 Faktor yang Mempengaruhi Pembelian 

Pembelian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen 

untuk mendapatkan barang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Beberapa faktor 

yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pembelian yaitu : 
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1. Produk 

Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan pada konsumen baik produk 

ataupun jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pengertian produk menurut Philip Kotler (1984), produk adalah sesuatu yang bisa 

ditawarkan kepasar agar diperhatikan, diminta, dipakai, atau konsumsi sehingga 

dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Menurut (Sunyoto, 2013) 

penggolongan atau klasifikasi produk menurut daya tahannya dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu : 

a. Barang yang tahan lama (durable goods) 

Merupakan barang nyata yang memiliki banyak kegunaan contohnya 

pakaian, peralatan otomotif, lemari es dsb. 

b. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Merupakan barang nyata yang biasanya dikonsumsi untuk satu kegunaan 

misalnya pasta gigu, minuman energi, dan lainnya. 

c. Jasa 

Merupakan kegiatan, manfaat, atau kegunaan yang ditawarkan untuk 

dijual misalnya bengkel sepeda motor, reparasi televisi, loundry, jasa 

angkutan barang dan lainnya. 

2. Harga 

Menurut ilmu ekonomi, pengertian harga memiliki hubungan dengan 

pengertian nilai dan kegunaan. Nilai merupakan ukuran jumlah yang diberikan 

oleh suatu produk apabila produk itu ditukar dengan produk lain sedangkan 

kegunaan yaitu atribut dari sebuah item yang dapat memberikan tingkat 
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kepuasan yang berbeda pada tiap konsumen.  Dalam penetapan harga harus 

sesuai dengan kualitas produk misalnya harga yang ditetapkan terlalu mahal atau 

terlalu murah untuk produk dengan kualitas tertentu. Apabila penetapan harga 

tertlalu mahal dan tidak sesuai dengan kualitasnya, maka konsumen akan 

cenderung meninggalkan produk tersebut dan mencari produk sejenisnya. 

Sebaliknya, apabila produk terlalu murah maka konsumen kemungkinan 

membeli dalam jumlah relatif banyak. Sehingga kedua penetapan harga diatas 

sama sama menimbulkan kerugian bagi produsen. Indikator harga menurut 

(Harahap, 2015) ada empat indikator yang mencirikan harga yaitu: 

a. Keterjangkauan harga 

Konsumen dapat menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk juga ada beberapa jenis dan harganya pun juga berbeda dari termurah 

sampai termahal. 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga sering dijadikan kualitas bagi konsumen yang memilih harga lebih 

tinggi dibandingkan produk lainnya karena konsumen melihat adanya 

perbedaan. Apabila harga lebih tinggi maka kualitasnya pun juga lebih baik 

c. Daya saing harga 

Konsumen sering membedakan produk satu dengan produk lainnya sehingga 

membuat konsumen lebih memilih harga yang lebih murah ketimbang harga 

yang mahal. Mahal dan murahnya suatu produk sangat dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam membeli produk. 
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d. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

Konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang jika dirasa produk 

tersebut memiliki manfaat besar yang sesuai dengan uang yang telah 

dikeluarkan.  

3. Promosi 

Promosi adalah arus informasi yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada suatu tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Dalam promosi terdapat komunikasi yang harus dibangun antar 

produsen dan konsumen. Adanya komunikasi yang baik dapat memberikan 

pengaruh positif antar kedua belah pihak. Menurut hamdani (2006) promosi 

meliputi periklanan (advertising), penjualan perseorangan (personal selling), 

promosi penjualan (sales promotion), hubungann masyarakat (public relation), 

informasi dari mulut ke mulut (word of mouth) dan pemasaran langsung (direct 

marketing). 

4. Tempat 

Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan suksesnya pemasaran, 

karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial. Selain itu, lokasi juga 

berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategi seperti flexibility, competitive, 

positioning, dan focus. Fleksibelitas suatu lokasi merupakan ukuran sejauh mana 

suatu perusahaan dapat bereaksi terhadap perubahan situasi ekonomi. Keputusan 

pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-

aspek yang sifatnya kapital intensif, jadi perusahaan benar-benar harus 
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mempertimbangkan dan menyeleksi lokasi yang responsif terhadap situasi 

ekonomi, demografi, budaya, dan persaingan di masa mendatang. 

2.2.7 Pengambilan Keputusan Dalam Pembelian 

Konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu pembelian 

diawali dengan kebutuhan dan keinginan. Pengambilan keputusan dalam 

pembelian melalui lima tahap menurut (Suryani, 2013) yaitu : 

1. Mengenali kebutuhan 

Pada tahap ini konsumen menyadari adanya masalah seperti ada hal yang 

dirasa kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen menyadari bahwa 

terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan hal yang diharapkan.  

2. Mencari informasi 

Konsumen akan mencari informasi menganai produk yang diinginkannya 

dengan mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan produk yang 

diinginkannya. Pencarian informasi akan berbeda tingkatannya tergantung 

pada persepsi konsumen dalam pembelian produknya. Konsumen mencari 

dari berbagai sumber tidak hanya dari iklan atau media saja melainkan 

informasi dari keluarga, teman, kenalan dan keluarga.  

3. Mengaevaluasi alternatif 

Informasi yang diperoleh dari keluarga teman, kenalan dan keluarga akan 

dijadikan pertimbangan oleh konsumen dalam pengambilan keputusan. 

Konsumen memilih alternatif yang tersedia. Proses inilah yang disebut tahap 

evaluasi informasi. Dengan menggunakan berbagai kriteria yang ada menurut 

konsumen, produk mana yang akan dibeli. 
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4. Mengambil keputusan 

Tahap ini, konsumen telah melewati pertimbangan yang matang. Selanjutnya 

konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli produk. 

5. Evaluasi pasca pembelian 

Setelah konsumen membeli, konsumen akan mengevaluasi tindakannya. 

Proses evaluasi ini yang menentukan, apakah konsumen merasa puas atau 

tidak atas keputusan pembeliannya. Jika konsumen puas, maka kemungkinan 

konsumen akan melakukan pembelian ulang dilain waktu. jika konsumen 

tidak puas atas keputusan pembeliannya, konsumen akan mencari kembali 

berbagai informasi produk yang dibutuhkannya. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pentingnya kesehatan bagi masyarakat yang semakin meningkat, 

mendorong terjadinya perubahan konsumsi bahan makanan yang mengandung 

gizi tinggi, yaitu protein hewani. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi 

ikan seperti ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan segar 

yang sering dikonsumsi masyarakat, karena ikan bandeng mempunyai kandungan 

protein yang tinggi dan mudah dalam pengolahannya. Ikan bandeng banyak 

ditemui di Kabupaten Lamongan. 

Kabupaten Lamongan merupakan Kabupaten yang memproduksi ikan 

bandeng tambak yang cukup tinggi. Tingginya produksi ikan bandeng di 

Kabupaten Lamongan menyebabkan banyak pedagang yang bersaing dalam 

menjual ikan bandeng. Persaingan dalam pemasaran ikan bandeng yang meliputi 
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produk, harga, promosi dan tempat pada pasar ikan Lamongan yang semakin ketat 

ini menuntut para pedagang ikan bandeng untuk menerapkan strategi secara tepat 

dan efisien. 

Kebutuhan ikan bandeng bagi masyarakat Kabupaten Lamongan menuntut 

pemasar untuk menyajikan produk sesuai dengan standar mutunya, tidak hanya itu 

pemasar juga dituntut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Untuk mendapatkan respon yang baik dan memberikan kepuasan kepada 

konsumen, penting bagi pemasar untuk mengetahui bagaimana perilaku 

konsumen, dan faktor faktor dominan yang mempengaruhi konsumen ikan 

bandeng di Kabupaten Lamongan dalam perilaku pembeliannya. Variabel yang 

diteliti dalam perilaku konsumen meliputi faktor produk, harga, promosi dan 

tempat. Faktor faktor tersebut dianalisis menggunakan Analisis Faktor, sehingga 

dapat diketahui faktor faktor yang dominan mempengaruhi konsumen dalam 

membeli ikan bandeng. Selain itu pemasar dapat menerapkan strategi secara tepat 

dan efisien dalam menjual ikan bandeng di pasar ikan Lamongan. Gambar 

kerangka pemikiran dapat dilihat dibawah ini. 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitan   


