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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Manejemen Pemasaran 

Pemasaran dalam bahasa inggris dikenal dengan nama Marketingi. 

Memasarkan barang tidak berarti hanya menawarkan barang atau menjual, 

tetapi lebih dari itu. Didalamnya tercakup berbagai kegiatan seperti membeli, 

menjual, dengan segala macam cara, menyangkut barang, menyimpan, 

mensortir dan sebagainya. Di dalam marketing usaha ini kita kenal sebagai 

fungsi-fungsi marketing (Alma, 2014). 

Definisi palig sederhana dari pemasaran adalah proses mengelola 

hubngan pelanggan yang meguntngkan. Definisi secara luas, pemasaran 

adalah proses sosial dari manajerial dimana pribadi atau organisasi 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan 

pertukaran nilai dengan yang lain. Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, 

pemasaran mencakup menciptakan hubungan pertukaran muatan nilai dengan 

pelanggan yang menguntungkan. Karena itu, pemasaran didefinisikan sebagai 

proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dan tujuan menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya (Kotler, 2008). 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pemasaran merupakan ilmu dan seni dalam menganalisis, 

merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan program-program yang 
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dirancang untuk menciptakan, membangun, menawarkan, dan 

mempertahankan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pelanggan 

sasaran dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

2.2. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami “mengapa 

konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan”, Schiffman dan Kanuk 

(2008) mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi 

mengenai bagaimana seseorang idividu membuat keputusan untuk 

mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energy). 

Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari kerena ia 

meliputi seluruh individu dari berbagi usia, latar belakang budaya, 

pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009), perilaku konsumen 

adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan dan mendapatkan barang, jasa, idea tau pengalaman 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya menurut 

Sangadji (dalam Syafirah dkk, 2017), perilaku konsumen merupakan suatu 

studi tentang unit pembelian bisa perorangan, kelompok atau organisasi, unit-

unit tersebut akan membentuk pasar sehingga muncul pasar individu atau 

pasar konsumen, unit pembelian kelompok, dan pasar bisnis organisasi. 

Berdasarkan beberapa definisi tentang perilaku konsumen diatas, dapat 

diperoleh dua hal yang penting yaitu “sebagai kegiatan fisik dan sebagai 

proses pengambilan keputusan. Kegiatan fisik merupakan tindakan-tindakan 
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konsumen yang diperlihatkan secara lansung dalam memilih, mencari, 

maupun mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan proses 

pengambilan keputusan terjadi disebabkan pengaruh internal maupun ekternal 

konsumen dalam mngkonsumsi produk dan jasa. 

 

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Susanto (dalam Sari, 2013), perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Faktor Budaya 

Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling meluas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. Perusahaan harus melihat dan 

mengetahui peranan yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas 

sosial pembeli. Kultur (Kebudayaan) adalah determinan yang paling 

fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. Seseorang 

memperoleh serangkai tata nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku melalui 

keluarganya dan dari lembaga-lembaga kunci lain. 

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

memberikan identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik. 

Sub-kultur mencakup kebangsaan, keagamaan, kelompok ras, dan daerah 

geografis. Banyak sub-kultur membentuk segmen pasar yang penting, dan 

para pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang 

khusus dibuat untuk kebutuhan konsumen. 

Kelas sosial adalah bagian-bagia yang relative homogen dan tetap 

dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarkis dan anggota-
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anggotanya memiliki tata nilai, minat, dan perilaku yang mirip. Kelas-

kelas sosial memiliki beberapa karakteristik. Pertama, orang-orang dalam 

masing-masing kelas sosial cenderung untuk berperilaku yang lebih mirip 

dari pada orang-orang dari dua kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang-

orang dipandang mempunyai posisi yang lebih tinggi atau rendah menurut 

kelas sosial mereka. Ketiga, kelas sosial seseorang ditandakan oleh 

sejumlah variabel, seperti pekerjaan, penghasilan, kekayaan, pendidikan, 

dan orientasi nilai, dan bukan satu variabel tunggal tertentu. Keempat, 

individu-individu dapat bergerak dari satu kelas sosial ke yang lain—naik 

atau turun-selama hidup mereka. Sampai dimana mobilitas ini tergantung 

pada kelakuan stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat tertentu. 

Menurut Eliza dkk (2011), faktor budaya bisa diukur melalui : 

a. Nilai-nilai atau pandangan baik dan buruk. 

b. Keinginan atau mempunyai keinginan untuk membeli. 

c. Kebiasaan atau kebiasaan melakukan pembelian. 

2. Faktor Sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung terhadap pendirian atau 

perilaku seseorang. Kelompok acuan menghubungkan seorang individu 

dengan perilaku dan gaya hidup baru. Mereka juga mempengaruhi 

pendirian dan konsep pribadi seseorang karena biasanya dia berhasrat 
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untuk “sesuai” dengan kelompok tersebut. Dan kelompok acuan 

menciptakan tekanan untuk keseragaman yang mungkin mempengaruhi 

pilihan produk dan merek seseorang sebenarnya. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan telah diriset secara ekstensif. Para pemasar 

tertarik dengan peran dan pengaruh relative dari seorang suami, istri, dan 

anak-anakdalam pembelian berbagai produk dan jasa. 

Posisi orang dalam setiap kelompok dapat didefinisikan dalam istilah 

peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan 

oleh seseorang. Kemudian masing-masing peran akan menghasilkan  

status. Orang-orang dalam pengambilan keputusan pembelan memilih 

produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan status mereka 

dimasyarakat. 

Menurut Eliza dkk (2011), faktor sosial bisa diukur melalui : 

a. Kelompok acuan atau teman dekat. 

b. Keluarga atau orang tua dan saudara. 

c. Status sosial atau derajat seseorang di lingkungan sosial. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan Seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep pribadi pembeli. 

Konsumsi dipengaruhi oleh tahap-tahapdalam siklus hidup keluarga. Para 

pemasar sering memilih kelompok siklus hidup sebagai pasar sasaran 
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mereka. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Para 

pemasar berusaha untuk mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat lebih dari rata-rata pada produk dan jasa mereka. 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. 

Keadaan ekonomi meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkat 

pendapatan, stabilitas, dan pola waktunya), tabungan dan kekayaan 

(termasuk persentase likuid), hutang, kekuatan untuk meminjam, dan 

pendirian terhadap belanja dan menabung. Para pemasar barang-barang 

yang peka tehadap pendapatan terus memberikan perhatian pada 

kecenderungan pendapatan pribadi, tabungan, dan suku bunga. 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diungkapkan dalam kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

melukiskan “keseluruhan orang” tersebut berinteraksi dengan 

lingkungannya, para pemasar akan mencari hubungan antara produk 

mereka dengan gaya hidup kelompok. 

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Kepribadian 

didefinisikan sebagai karakteristik psikologis dari seseorang yang 

menyebabkan tanggapan konsisten dan tetap terhadap lingkungannya. 

Kepribadian biasanya dijelaskan dengan ciri-ciri bawaan seperti 

kepercayaan diri, dominasi, otonomi, perbedaan, kondisi sosial, keadaan 

pembelaan diri, dan kemampuan beradaptasi. Banyak pemasar 

menggunakan konsep yang berhubungan dengan ciri pribadi seseorang. 

Menurut Eliza dkk (2011), faktor pribadi bisa diukur melalui : 



 15 

a. Pekerjaan atau penghasilan dari bekerja cukup untuk membeli sesuatu. 

b. Gaya hidup atau penghematan. 

c. Kepribadian atau senang melakukan sesuatu. 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi lagi oleh empat faktor 

psikologos utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta 

kepercayaan dan pendirian. Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada 

setiap waktu tertentu. Suatu kebutuhan menjadi suatu motif bila telah 

mencapai tingkat intensitas yang cukup. Suatu motif (dorongan) adalah 

suatu kebutuhan tersebut mengurangi rasa ketegangannya. 

Seseorang yang telah termotivasi adalah siap untuk bertindak. 

Bagaimana seseorang benar-benar bertindak dipengaruhi oleh persepsinya 

mengenai situasi tertentu. Persepsi didefinisikan sebagai proses bagaimana 

seseorang menyeleksi, mengatur, dan mengintropeksi masukan-masukan 

informasi  untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. 

Ketika orang-orang bertindak, mereka belajar, pengetahuan 

menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari 

pengalaman. Teori pengetahuan mengajarkan para pemasar bahwa mereka 

dapat menciptakan permintaan akan suatu produk dengan 

menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk 

yang memotivasinya, dan memberikan penguatan yang positif. 

Melalui bertindak dan belajar, orang-orang memperoleh kepercayaan 

dan pendirian. Hal-hal ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 
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mereka. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut 

seseorang mengenai suatu hal. Para produsen, tentu saja sangat tertarik 

pada kepercayaan yang dianut orang mengenai produk dan jasa mereka. 

Kepercayaan ini menciptakan citra produk dan merek, dan orang bertindak 

atas citra ini. Suatu pendirian menjelaskan evaluasi kognitif yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan, perasaan emosional, dan 

kecenderungan tindakan yang mapan dari seseorang terhadap suatu objek 

atau ide.  

Pendirian menempatkan seseorang kedalam suatu kerang pemikiran 

tentan menyukai suatu objek, bergerak menuju atau menjauhinya. 

Pendirian seseorang membentuk sebuah pola yang konsisten, dan untuk 

mengubah sebuah pendirian mungkin membutuhkan penyesuaian utama 

terhadap pendirian yang lain. Jadi sebuah perusahaan sebaiknya 

menyesuaikan produknya dengan pendiria yang sudah ada dari pada 

berusaha untuk merubah pendirian orang. 

Menurut Eliza dkk (2011), faktor psikologis bisa diukur melalui : 

a. Motivasi atau jenis produk yang dijual bervariasi. 

b. Persepsi atau kualitas produk yang dijual baik. 

c. Proses belajar atau pengalaman sendiri dan orang lain. 

d. Keyakinan dan sikap atau yakin bahwa keberadaan pasar tradisional 

akan bertahan dalam waktu yang lama. 
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2.4. Model Perilaku Konsumen 

Para pemasar wajib memahami keragaman dan kesamaan konsumen 

atau perilaku konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya dengan 

baik. Para pemasar harus memahami mengapa dan bagaimana konsumen 

mengambil keputusan konsumsi, sehingga pemasar dapat merancang strategi 

pemasaran dengan lebih baik. Pemasar yang mengerti perilaku konsumen 

akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk 

bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat 

menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Tidak dapat diragukan lagi bahwa 

pemasar yang memahami konsumen akan memiliki kemampuan bersaing 

yang lebih baik. Dalam sub bab berikut akan dijelaskan mengenai perilaku 

pembelian konsumen. Kotler (2008) menggambarkan perilaku konsumen 

sebagai model berikut :  

         Gambar 2.1 

                Model Perilaku Konsumen 

2.5. Pandangan Islam terhadap Perilaku Konsumen 

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh perilaku 

manusia dalam segenap kehidupannya. Islam juga mengatur bagaimana 

Sumber : Kotler (2008) 
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manusia harus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Berbagai kegiatan 

ekonomi berjalan dalam rangka mencapi satu tujuan, yakni menciptakan 

kesejahteraan menyeluruh, penuh ketenangan dan kesederhanaan, namun 

tetap produktif dan inovatif bagi setiap individu muslim maupun non muslim. 

Syariah islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara 

kesejahteraannya. Imam Shatibi (dalam Nasution dkk, 2010), 

menggunakan istilah Maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility 

atau kepuasaan dalam terminology ekonomi konvisional. Maslahah 

merupakan sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-

elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Adapun sifat-

sifat maslahah sebagai berikut : 

a. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi 

hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan 

merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda 

dengan konsep utility, kriteria maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan 

sifatnya mengikat bagi semua individu. 

b. Maslahah orang per orang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. 

Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan 

optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau 

kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasaan atau 

kesejahteraan orang lain. 

c. Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, 

baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. 
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Sedangkan dalam aktivitas pembelian, manusia harus dapat 

membedakan antara kebutuhan dan keinginan antara baik dan buruk.  

Kebutuhan dalam islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Kebutuhan Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang harus ada atau disebut 

dengan kebutuhan primer. 

2. Kebutuhan Hajiyat, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana bila tidak 

terwujud tidak mengancam keselamatan. 

3. Kebutuhan Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi 

mengancam eksistensi dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 

Kaedah lain dalam ushul fiqh terkait manfaat dan mudharat sebagai 

berikut : 

1. Lebih besar mudharat dari pada manfaatnya, contohnya seseorang 

mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Orang tersebut telah 

melakukan kemudharatan untuk dirinya sendiri. 

2. Lebih besar manfaat dari pada mudharatnya, contoh transaksi jual beli 

diharuskan terpenuhi semua rukun dan syaratnya, namun untuk 

mempermudah transaksi tersebut maka diperbolehkan akan pesanan 

walaupun pada dasarnya hal itu tidak mengikuti hukum. 

Dengan kata lain, sedikit perkara halal yang bermanfaat lebih baik dari 

pada banyak perkara haram yang menimbulkan mudharat. Yakni orang-orang 

yang berakal sehal lagi lurus, jauhilah hal-hal haram, tingkanlah hal-hal yang 

haram itu, dan terimalah hal-hal yang halal dan cukuplah dengannya, karena 
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jika meninggalkan yang haram maka akan mendapat keberuntungan di dunia 

maupun akhirat. 

Setiap mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan cara mematuhi 

perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan 

anugerah yang diciptakan Allah SWT untuk manusia demi kemaslahatan 

umat. Konsumsi yang berlebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak 

mematuhi perintah Tuhan. Ajaran Islam dalam pola kosumsi dan penggunaan 

harta telah diatur dalam Q.S Al-Isra’ ayat 26-27 dengan lafal sebagai berikut : 

                   

                    

     

Artinya :”Dan berikanlah kepada keluarga-keluaga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan harta mu secara boros (26). 

Seseungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27)”.  

 

Islam memberikan arahan yang sangat indah dengan memperkenalkan 

konsep israf (berlebih-lebih) dalam membelanjakan harta dan tabzir. Islam 

memperingatkan agen ekonomi agar jangan sampai terlena dalam berlomba-

lomba mencari harta (at-takaatsur). Islam membentuk jiwa dan pribadi yang 

beriman, bertakwa, bersyukur, dan menerima. 

Meski satu rumah tangga sudah mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya, Islam tetap tidak menganjurkan bahkan mengharamkan 

pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah, karena 
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mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Hal tersebut sesuai dengan fiman 

Allah SWT dalam surah Al-Israa ayat 16.  

                            

          

Artinya : “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami 

perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 

(supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan 

dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya 

perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu 

sehancur-hancurnya. (QS. Al-Israa ayat 16)”. 

 

Ayat tersebut menjelaskan dan mencegah kita agar tidak terlanjur ke 

gaya hidup yang mewah, Islam mengharamkan segala perbelanjaan yang 

tidak mendatangkan manfaat, baik manfaat materil maupun spiritual. Apalagi 

melakukan pembelanjaan untuk barang-barang yang bukan hanya tidak 

bermanfaat tetapi juga dibenci Allah SWT, seperti minuman alcohol, 

narkoba, dan barang-barang haram lainnya. 

Selain itu, gaya hidup yang berlebih-lebihan akan menyebabkan 

manusia memiliki keinginan untuk berhambur-hamburan. Sedangkan islam 

sendiri mengajarkan manusia untuk saling bahu-membahu atau tolong-

menolong dalam hal menjalin tali silahturahmi antar sesama makhluk ciptaan 

Allah SWT. Tidak sebatas itu, gaya hidup yang berlebih-lebihan akan 

merusak diri sendiri. Seperti dengan belanja barang yang mewah, hal itu akan 

menjadi pemicu dalam tidak kriminal dan kejahatan lainnya. 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Nama Penelitian Persamaan  Perbedaan  Kesimpulan 

Mardon 

Hafali dan 

Djurwati 

Soepeno 

(2016) 

Analisis Pengaruh 

Faktor-Faktor Perilaku 

Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Makanan Mie Instan 

Merek Indomie (Studi 

Kasus pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, dan 

Fakultas Pertanian 

Universitas Sam 

Ratulangi Manado) 

 Variabel 

independent 

 Analisis data 

 

 Waktu dan 

lokasi 

penelitian. 

 Variabel 

dependent 

Secara simultan 

variabel independent 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

makan mie instan 

merek Indomie. 

Sedangkan secara 

parsial, variabel sosial 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian makanan 

mie instan merek 

Indomie. 

Nama Penelitian Persamaan Perbedaan Kesimpulan 

Fakrur Rozi 

(2015) 

Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Pelanggan dalam 

Pengambilan 

Keputusan Pembelian 

Produk Mie Instan 

Merek Sedaap (Studi 

Kasus pada Mahasiswa 

Program Studi 

Manajemen Angkatan 

2012) 

 Variabel 

Independent 

 Waktu dan 

Lokasi 

Penelitian 

 Variabel 

Dependent 

 Analisis 

data 

Secara parsial, masing-

masing variabel 

independent 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian produk mie 

instan merek sedaap. 

Secara simultan, 

variabel independent 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

produk mie instan 

merek sedaap. 

Nama Penelitian Persamaan  Perbedaan  Kesimpulan 

Ade Indah 

Sari (2013) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Perilaku Konsumen 

dalam Keputusan 

Pembelian Ponsel 

Blackberry pada 

Mahasiswa STIE 

Harapan Medan 

 Variabel 

dependent 

 Analisis Data 

 Variabel 

independent 

 Objek dan 

lokasi 

penelitian 

Berdasarkan analisis 

data, variabel harga, 

pribadi, dan sosial 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

dengan tingkat 

kepercayaan sebesar 

95%. Faktor yang 

paling dominan yaitu 

faktor pribadi sebesar 

30,5%  

Nama Penelitian Persamaan Perbedaan  Kesimpulan 

Evy 

Maharani 

dan Yesi 

Kusumawaty 

(2014) 

Strategi Pemasaran dan 

Persepsi Konsumen 

Mie Sagu di Kelurahan 

Selatpanjang Selatan 

Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

 Lokasi 

Penelitian 

 

 Waktu 

penelitian 

 Variabel 

dependent 

dan 

independent 

 Analisis 

data 

Strategi pemasaran 

mie sagu masih 

mengandalkan posisi 

mie sagu sebagai 

makanan khas 

Selatpanjang. Persepsi 

konsumen lebih 

menyukai mie sagu 

putih dibandingkan 

abu-abu. 
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Nama Penelitian Persamaan Perbedaan  Kesimpulan 

Eliza, Ery 

Sayamar, 

dan Cory 

Kaswita 

(2011) 

Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Konsumen dalam 

Pengambilan 

Keputusan Pembelian 

Buah di Pasar Arengka 

(Pasar Tradisional dan 

Giant Hypermarket 

(Pasar Modern) di 

Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru) 

 Variabel 

independent 

(budaya, 

sosial, 

pribadi, dan 

psikologis) 

 Variabel 

dependent 

 Lokasi dan 

waktu 

penelitian. 

 Penentuan 

sampel 

 Analisis 

faktor 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

faktor budaya tidak 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

keputusan pembelian. 

Faktor yang 

mendominasi terhadap 

keputusan pembelian 

ialah faktor pribadi 

dan psikologis. 

Nama Penelitian Persamaan Perbedaan Kesimpulan  

Tri Mukti 

dan Septina 

Elida 

(2017) 

Analisis Kelayakan 

Usaha Agroindustri 

Mie Sagu di 

Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabuaten 

Kepulauan Meranti 

 Lokasi 

Penelitian 

 Variabel 

dependent 

dan 

independent 

 Waktu 

penelitian 

Kelayakan 

nonfinansial di 

Kecamatan Tebing 

Tinggi dari aspek 

pasar dan aspek teknis 

layak untuk 

diusahakan. Namun 

pada aspek hokum 

belum layak. 

Sedangkan 

berdasarkan kelayakan 

financial usaha mie 

sagu layak untuk 

diusahakan. 

Nama Penelitian Persamaan Perbedaan Kesimpulan 

Syafirah, 

Lisbeth 

Mananeke, 

dan Jopie 

Jorie 

Rotinsulu 

(2017) 

Pengaruh Faktor-Faktor 

Perilaku Konsumen 

terhadap Keputusan 

Pembelian Produk pada 

Holland Bakery 

Manado  

 Variabel 

Independent 

 Analisis 

data 

 Waktu dan 

lokasi 

penelitian 

 Objek 

penelitian 

Berdasarkan hasil dari 

analisis data, masing-

masing varibel 

independent 

berpengaruh signifikan 

secara simultan. 

Sedangkan secara 

parsial variabel pribadi 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian produk 

pada Holland Bakery 

Manado. 

 

2.7. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang,objek  atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2011). Didalam penelitain ini digunakan dua jenis variabel 

berdasarkan hubungan nya. Adapun jenis variabel tersebut adalah :  

1. Variabel independent, adalah variable bebas atau variable yang 

mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitan ini yang menjadi variabel 

independent adalah 1. Budaya(X1), 2. Sosial (X2), 3. Pribadi(X3),  dan 4. 

Psikologis (X4).   

2.  Variabel dependent, adalah variabel terikat atau variabel yang 

dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variable dependent adalah Keputusan Pembelian Konsumen(Y). 

 

2.8. Definisi Operasional Variabel 

No. 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Varibel Indikator Variabel Skala 

1. Budaya (X1) Budaya adalah 

kumpulan nilai-nilai 

dasar, persepsi, 

keinginan dan 

tingkah laku yang 

dipelajari oleh 

seorang anggota 

masyarakat dari 

eluarga dan lembaga 

penting lainnya. 

Budaya merupakan 

faktor penentu 

keinginan dan 

perilaku seseorang 

yang mendasar. 

Kotler dan Keller ( 

2009) 

 Kebangsaan 

 Agama 

 Kelompok Ras 

 Wilayah Geografis 

Kotler dan Susonto 

(dalam Sari, 2013) 

Likert 

2. Sosial (X2) Sosial merupakan 

suatu tatanan dari 

hubungan-hubungan 

dalam masyarakat 

yang menempatkan 

pihak-pihak tertentu 

(keluarga, kelompok, 

dan peran) daam 

 Kelompok acuan dan 

teman dekat 

 Keluarga atau orang 

tua dan saudara 

 Status sosial atau 

derajat seseorang 

dilingkungan sosial 

Eliza dkk (2011) 

Likert 
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No. 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Varibel Indikator Variabel Skala 

posisi-posisi tertentu 

berdasarkan suatu 

sistem nilai dan 

norma yang berlaku 

pada suatu 

masyarakat pada 

waktu tertentu. 

Kotler dan Keller 

(dalam Nafali dan 

Soepeno, 2016) 

3. Pribadi (X3) Pribadi adalah segala 

sesuatu yang 

dipikirkan dan 

dirasakan, yang 

kemudian 

ditunjukkan dalam 

bentuk perilaku 

tertentu, dikendalikan 

oleh kegiatan elektrik 

dan kimiawi yang ada 

dalam otak dan 

bagian dari tubuh dan 

manusia. 

Widiyono dan 

Pakkana (dalam 

Noor W. dan Ikasari, 

2014) 

 Pekerjaan atau 

penghasilan dari 

bekerja cukup untuk 

membeli sesuatu 

 Gaya hidup atau 

penghematan 

 Kepribadian atau 

senang melakukan 

sesuatu 

Eliza dkk (2011) 

Likert 

4. Psikologis (X4) Psikoligis merupakan 

cara yang digunakan 

untuk mengenali cara 

mereka, 

mengumpulkan dan 

menganalisis 

informasi, 

merumuskan pikiran 

dan pendapat, serta 

mengambil tindakan. 

Amalia (dalam 

Helmi dan Marnah, 

2015) 

 Motivasi atau jenis 

produk yang dijual 

bervariasi 

 Persepsi atau kualitas 

produk yang dijual 

baik 

 Proses belajar atau 

pengalaman sendiri 

dan orang lain 

 Keyakinan dan sikap 

atau yakin bahwa 

keberadaan pasar 

tradisional akan 

bertahan dalam waktu 

yang lama. 

Eliza dkk  (2011) 

Likert 
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No. 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Varibel Indikator Variabel Skala 

5. Perilaku 

Konsumen (Y) 

Perilaku konsumen 

adalah studi 

bagaimana individu, 

kelompok dan 

organisasi memilih, 

membeli, 

menggunakan dan 

menempatkan barang, 

jasa, ide atau 

pengalaman untuk 

memuaskan 

keinginan dan 

kebutuhan mereka. 

Kotler dan Keller 

(2009) 

 Budaya 

 Sosial 

 Pribadi 

 Psikologis 

Kotler dan Susanto 

(dalam Sari, 2013).  

Likert 

 

2.9. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-

teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya di analisis secara kritis 

dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar 

variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014). Kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini disajikan dalam bentuk sebagai berikut : 
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        Gambar 2.2 

              Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

2.10. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya 

dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara (Suliyanto, 

2011). 

a. Hubungan Faktor Budaya terhadap Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009), Budaya adalah kumpulan 

nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan tingkah laku yang dipelajari oleh 

seorang anggota masyarakat dari eluarga dan lembaga penting lainnya. 

Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang 

mendasar. Selanjutnya, Eliza dkk (2011) mengemukakan bahwa faktor 

budaya dapat diukur melalui nilai-nilai atau pandangan baik dan buruk, 

H4 

H3 

H2 

H1 

Perilaku Konsumen (Y) 

Psikologis (X4) 

Pribadi (X3) 

Budaya (X1) 

Sosial (X2) 

H5 
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keinginan atau mempunyai keinginan untuk membeli, dan kebiasaan 

melakukan pembelian. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keinginan 

konsumen dalam membeli produk mie sagu dan persepsi konsumen 

tentang mie sagu mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli 

produk mie sagu. Sehingga bisa dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H1:  Diduga variabel Budaya (X1) berpengaruh secara parsial 

terhadap Perilaku Konsumen (Y) dalam Membeli Produk Mie Sagu 

di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

b. Hubungan Faktor Sosial terhadap Perilaku Konsumen 

Menurut Setiadi (2003), Sosial merupakan sekelompok orang yang 

sama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan didalam status 

atau penghargaan komunitas yang secara terus menerus bersosialisasi 

diantara mereka sendiri baik secara formal dan informal. Selanjutnya 

Sosial bisa diukur melalui keberadaan keluarga untuk memilih produk, 

keberadaan teman, peran dan status di organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

teman atau kerabat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli 

produk mie sagu. Sehinggan dapat di tarik hipotesis sebagai berikut : 

H2:  Diduga Variabel Sosial (X2) berpengaruh secara parsial terhadap 

Perilaku Konsumen (Y) dalam Membeli Produk Mie Sagu di 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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c. Hubungan Faktor Pribadi terhadap Perilaku Konsumen 

Menurut Widiyono dan Pakkana (dalam Noor. W dan Ikasari, 

2014), Pribadi adalah segala sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan, yang 

kemudian ditunjukkan dalam bentuk perilaku tertentu, dikendalikan oleh 

kegiatan elektrik dan kimiawi yang ada dalam otak dan bagian dari tubuh 

dan manusia. Selanjutnya Setiadi (2003, Menjelaskan bahwa pribadi dapat 

diukur melalui umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keadaan 

ekonomi dan pekerjaan konsumen berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen dalam membeli produk mie sagu. Maka dari itu dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H3:  Diduga Variabel Pribadi (X3) berpengaruh secara parsial 

terhadap Perilaku Konsumen (Y) dalam Membeli Produk Mie Sagu 

di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

d. Hubungan Faktor Psikologis terhadap Perilaku Konsumen 

Menurut Widiyono dan Pakkanna (dalam Noor W. dan Ikasari, 

2014), faktor psikologis adalah menjelaskan dengan pemahaman tentang 

apa yang terjadi dalam pikiran seseorang dari pada semata-mata 

memahami bagaimana otak seseorang berfungsi. Eliza dkk (2011), 

mengatakan bahwa faktor psikologis dapat diukur melalui motivasi atau 

jenis produk yang djual bervariasi, persepsi atau kualitas produk yang 

dijual baik, proses pelajar atau pengalaman sendiri dan orang lain, 
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keyakinan dan sikap atau yakin bahwa keberadaan produk akan bertahan 

dalam waktu yang lama. 

Persepsi konsumen di Kecamatan Tebing Tinggi mengenai produk 

mie sagu menjadi tolak ukur peneliti dalam melanjutkan penelitian ini, 

sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H4:  Diduga Variabel Psikologis (X4) berpengaruh secara parsial 

terhadap Perilaku Konsumen (Y) dalam Membeli Produk Mie Sagu 

di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

e. Hubungan Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologis terhadap 

Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009), Perilaku konsumen adalah 

studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan mendapatkan barang, jasa, idea tau pengalaman untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Sedangkan perilaku 

konsumen dalam membeli dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, 

dan psikologis. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya, 

sosial, pribadi, dan psikologis memiliki hubungan terhadap perilaku 

konsumen. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

H5: Diduga Variabel Budaya (X1), Sosial (X2), Pribadi (X3), dan 

Psikologis(X5)  berpengaruh secara simultan terhadap Perilaku 

Konsumen (Y) dalam Membeli Produk Mie Sagu di Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

 

 


