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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Dasar Teori 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku Konsumen merupakan respon psikologis yang kompleks, yang muncul dalam 

bentuk tindakan yang khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan keputusan 

dalam pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang (Hasan, 2009). 

Masing-masing konsumen memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang 

mempengaruhi perilaku pembeliannya (Kotler, 2003). Perilaku konsumen yang tidak dapat 

secara langsung dikendalikan oleh perusahaan perlu dicarikan informasinya semaksimal 

mungkin (Umar, 2002). Ada empat hal yang harus diperhatikan perusahaan dalam perilaku 

konsumen (Engel dkk, 2000), antara lain: konsumen adalah raja, motivasi dan perilaku 

konsumen dapat dimengerti melalui penelitian, perilaku konsumen dapat dipengaruhi melalui 

kegiatan persuasif, bujukan dan pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan 

secara sosial. Studi tentang perilaku konsumen akan menghasilkan tiga informasi penting 

(Nugroho, 2003), yaitu:  

1. Orientasi konsumen (A consumer orientation). 

2. Berbagai fakta tentang perilaku berbelanja (Facts about buyingbehavior). 

3. Konsep atau teori yang memberi acuan pada proses berpikirnya manusia dalam 

berkeputusan (Theories to guide the thinking process). 

Menurut Kotler (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara 

lain adalah:  

1. Faktor-faktor kebudayaan, meliputi kebudayaan, sub budaya, dan kelas sosial. 

2. Faktor-faktor sosial, meliputi kelompok referensi, keluarga, peran dan status. 

3. Faktor pribadi, meliputi umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

4. Faktor-faktor psikologis, meliputi motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan dan 

sikap. 
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Konsep perilaku konsumen menurut menurut Hasan (2009), yaitu: 

1. Menjelaskan perilaku konsumen dengan menghubungkan pengetahuan terhadap alternatif 

pilihan perilaku dengan pengetahuan tentang diri sendiri. 

2. Menciptakan arah konstruksi perilaku konsumen. 

3. Memahami perilaku beli merupakan komponen utama dari intelejen pemasaran dan 

kemampuan untuk meresponnya. 

4. Menjelaskan nilai yang dipersepsikan konsumen. 

5. Menjelaskan keputusan pembelian konsumen, setelah mereka mengemukakan persepsinya 

tentang nilai. 

6. Aplikasi perilaku pembelian dan pengambilan keputusan manajerial. Menurut  

Hasan (2009) konsep perilaku konsumen dalam kegiatan pemasaran banyak 

digunakan pemasar bila mereka ingin mengetahui: 

1. Seberapa besar harapan konsumen terhadap kualitas atau manfaat suatu produk, 

digunakan untuk rancangan kualitas. 

2. Pengaruh karakteristik konsumen terhadap respon beli konsumen, digunakan 

untuk strategi segmentasi 

3. Sikap konsumen terhadap atribut produk, digunakan untuk strategi posisioning 

dan pengembangan produk. 

4. Kebutuhan dan motivasi konsumen terhadap atribut produk, digunakan untuk 

menyusun pengembangan produk 

5. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan distributor, dapat digunakan untuk 

pengembangan distribusi. 

6. Tanggapan terhadap iklan, dapat digunakan untuk pengembangan strategi 

periklanan 

7. Persepsi konsumen terhadap nilai dapat digunakan untuk memperbaiki posisi 

pasar, harga, dan pengembalian atas investasi. 

 Terkait dengan perilaku konsumen dapat dibagi menjadi dua kelompok besar : a. 

Perilaku konsumen terhadap produk barang (Fisik) dan b. Perilaku konsumen terhadap 

produk jasa. Pada penelitian ini perilaku konsumen terkait pada produk jasa, dibidang 

agrowisata dimana produk jasa tersebut merupakan produk intangible (non fisik) tetapi 

memiliki kesan fisik yang mendalam dan jangka penjang, karena itu hal-hal yang terkait 

dengan persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran yang dilakukan oleh produsen 

menjadi hal yang menonjol dalam penelitian ini. 
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1.1.2 Faktor Internal Konsumen  

Menurut Mei dalam Swastha dan Handoko (2015) Perilaku konsumen merupakan 

sejumlah aktivitas konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan dengan mengkonsumsi 

suatu produk. Faktor internal konsumen akan mempengaruhi terhadap kepuasan dan loyalitas 

konsumen, tetapi kondisi ini merupakan kondisi faktor yang tidak bisa dikontrol langsung 

oleh produsen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern yang akan 

diuaraikan sebagai berikut: 

Faktor Internal Konsumen 

a) Faktor Kepribadian 

1. Usia dan tahap siklus hidup 

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk. Baik 

yang hidup maupun yang mati. Pola konsumsi seseorang tentang kepuasan suatu produk akan 

didasarkan pada usia dan siklus hidup mereka. 

2. Tingkat pendapatan 

Tingkat pendapatan adalah tingkat dimana pendapatan atau jumlah uang yang diterima oleh 

seseorang dari suatu aktifitas yang dilakukannya. Pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh 

tingat pendapatan dari pekerjaannya. Hal ini berhubungan dengan siapa, apa yang 

dikerjakannya dan bagaimana status sosial pekerjaannya. 

3. Gaya Hidup atau tingkat kosmopolitan 

Gaya hidup seseorang dapat ditangkap dari kegiatan yang diikuti, selera, minat dan pendapat 

seseorang. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan orang tersebut yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. Pola konsumsi seseorang tentang kepuasan suatu produk akan didasarkan 

pada selera dan siklus hidup mereka. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis masing-masing individu berbeda-beda. Faktor psikologis dipengaruhi oleh 

beberapa faktor juga, antara lain : 

1. Motivasi 

Motivasi adalah keadaan yang ada pada diri sesorang yang mendorong orang tersebut untuk 

bertindak. Tindakan orang ini adalah untuk mencapai sasaran kepuasan. 

2. Persepsi 

Persepsi merupakan pandangan seseorang akan sesuatu. Masing-masing individu tentunya 

memiliki persepsi terhadap suatu jenis produk. Kotler dalam bukunya (Kotler2000:164) 

menyatakan bahwa persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan 
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yang bermakna. Proses pembelian seseorang dipengaruhi oleh informasi yang didapat yang 

akan ia olah menjadi keinginan untuk membeli. 

3. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan sikap konsumen yang didapatkan dari pengalaman atas suatu 

produk. Pengalaman seseorang dihasilkan melalui suatu proses yang saling memengaruhi dari 

dorongan, stimuli, petunjuk, tanggapan dan penguatan. 

4. Keyakinan dan sikap kepribadian 

Faktor ini susah untuk dipelajari oleh perusahaan karena keyakinan seseorang akan 

menentukan sikapnya terhadap suatu produk dari perusahaan. Suka atau tidaknya konsumen 

akan produk snagat dipengaruhi oleh keyakinan yang dimilikinya. 

1.1.3 Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran meliputi produk (product), harga (price), tempat (place), promosi 

(promotion) yang perlu dilakukan dan dipahami dengan baik oleh perusahaan agar tetap bisa 

berkembang didalam persaingan yang sangat ketat. Marketing Mix digunakan oleh pemasar 

agar produknya dapat memasuki pasar sasaran atau target market. Item bauran pemasaran 

meliputi:  

a. Produk yaitu terdiri atas keragaman produk, kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, 

ukuran, dan garansi.  

b. Harga yaitu terdiri atas daftar harga, diskon, promo, jangka pembayaran dan syarat kredit  

c. Lokasi yaitu terdiri atas saluran distribusi, cangkupan, pengelompokan, lokasi, 

penyimpanan, dan transportasi.  

d. Promosi yaitu terdiri atas promosi penjualan, iklan, tenaga penjual, public relation, 

penjualan langsung.  

 

1.1.3.1 Kualitas Produk 

Kualitas produk yaitu segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang 

ditawarkan suatu perusahaan yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada 

waktu dan tempat atau sering dikatakan sesuai dengan tujuan untuk menentukan dimensi 

kualitas produk dapat melalui delapan dimensi seperti yang dipaparkan berikut (Umar, 2003) 

: 

1.  Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli barang tersebut 

2.  Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar, 
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berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. 

3.  Reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk 

berhasil menjalankan fungsi-fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu 

tertentu. 

4. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikfikasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keingginan konsumen. 

5. Konfirmasi merefleksikan derajat ketepatan antara desain produk dengan kulifikasi standar 

yang telah ditetapkan 

6.   Durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai 

suatu produk. 

Dengan adanya kualitas produk yang semakin baik, maka produk yang dihasilkan 

oleh sebuah perusahaan tentunya akan semakin disukai oleh konsumen, sehingga akan 

meningkatkan rasa puas dalam pembelian dan pemakaian. Sebaliknya jika kualitas produk 

semakin buruk, maka akan menurunkan kepuasan pada konsumen. 

 

 

 

2.1.3.2  Harga  

Menurut Nurjanah dalam Schiffman & Kanuk (2007) Sebelum konsumen membeli 

barang, konsumen akan memperhatikan harga terlebih dahulu. Harga yang diberikan harus 

sesuai dengan kualitas produk yang akan dibelinya. persepsi adalah suatu proses seorang 

individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan dan menterjemahkan stimulus stimulus 

informasi yang datang menjadi suatu gambaran yang menyeluruh. 

Menurut (Darmesta 1990) Dalam (Mei,2012) menyatakan bahwa harga adalah jumlah 

uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah konbinasi dengan beserta pelayanannya. Dengan demikian setiap perusahaan 

hendaknya dapat menetapkan harga yang paling tepat dalam arti yang dapat memberikan 

keuntungan yang paling baik, kualitas pelayanan terhadap harga adalah kebijaksanaan 

perusahaan yang diberikan kepada konsumen dan retailer dalam hal harga.  

Menurut (Kotler,1996) Dalam (Mei,2012) Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

konsumen akan menjadi loyal pada beberapa merek berkualitas tinggi jika produk-produk itu 

ditawarkan dengan harga yang wajar, selain itu kepekaan pembeli terhadap harga akan 

berkurang jika produk lebih bermutu, lebih bergengsi dan lebih ekslusif  

 

2.1.3.3 Promosi  



10 
 

Bauran promosi adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh keadaan dimana perusahaan 

harus memilih, strategi menarik atau strategi mendorong untuk menciptakan penjualan”. 

Kotler (2000 : 567)  

Menurut (Darmesta,1996) Dalam (Mei, 2012) Promosi merupakan komponen yang 

dipakai perusahaan untuk memberitahukan dan mengingatkan serta mempengaruhi pasar bagi 

produknya. Adapun kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah : periklanan, personal 

selling dan sales promotion. Promosi adalah arus informasi atau persuasif satu arah yang 

dibuat untuk mengarah seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan 

untuk mendorong permintaan. Tujuan dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi 

dan membujuk serta mengingatkan konsumen terhadap suatu produk. Iklan dan promosi 

penjualan merupakan suatu bentuk dari suatu promosi yang dapat mempengaruhi loyalitas 

konsumen, selain kualitas periklanan juga menjadi faktor kunci untuk menciptakan loyalitas 

merek jangka panjang jika pemasar sangat memperhatikan kualitas bahkan diperkuat dengan 

periklanan yang intensif. Loyalitas konsumen pada suatu merek tertentu yang ditawarkan 

akan lebih mudah diperoleh. 

  

2.1.4 Kepuasan Konsumen 

Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi 

mereka (Nissa, 2013). The expectancy disconfirmation model dinyatakan bahwa kepuasan 

dan ketidakpuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan 

konsumen sebelum pembelian dengan sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang 

dibeli tersebut Sumarwan (2004). Menurut Engel et al. (1994), kepuasan konsumen 

merupakan evaluasi pasca konsumsi, dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama 

atau melampuai harapankonsumen, sedangkan ketidakpuasan konsumen muncul apabila hasil 

tidak memenuhi harapan.  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan 

memantau keputusan konsumennya (termasuk konsumen perusahaan pesaing). Kotler (2005) 

mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu sebagai berikut.  

a. Sistem keluhan dan saran  

Setiap organisasi yang berorientasi pada konsumen (customer-oriented) perlu memberikan 

kesempatan yang luas kepada para konsumennya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan 
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keluhan mereka. Metode ini bersifat pasif maka sulit mendapatkan gambaran lengkap 

mengenai kepuasan dan ketidakpuasan konsumen.  

 

 

 

b. Survei kepuasan konsumen  

Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara 

langsung dari konsumen dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap konsumennya.  

c. Ghost Shopping  

Dengan mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap 

sebagai konsumen/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian melaporkan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.  

d. Lost Customer Analysis  

Perusahaan menghubungi kembali para konsumen yang telah berhenti membeli atau yang 

telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat 

mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

Berdasarkan definisi kepuasan konsumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapan yang 

menghasilkan kesan perasaan senang atau kecewa terhadap atribut produk. Tingkat kepuasan 

konsumen dapat digambarkan oleh Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Nilai Produk Bagi 

Konsumen 

Kebutuhan dan 

Keinginan Konsumen 

Harapan Konsumen 

Terhadap Produk 

Tingkat Kepuasan 

Konsumen 
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Gambar 1.2 Tingkat Kepuasan Konsumen  
   Sumber : Engel et al. (1994) 

 

1.1.5 Loyalitas Konsumen 

Loyalitas (loyalitas jasa), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau 

kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk 

menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini. Dari 

definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, konsumen yang loyal tidak hanya seorang 

pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif 

terhadap penyedia jasa (Utomo 2006).  

Loyalitas konsumen dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu loyalitas 

merek (brand loyalty) dan loyalitas toko (store loyalty). Loyalitas konsumen dapat 

didefinisikan sebagai “sikap menyenangi terhadap suatu merek yang direpresentasikan 

dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu”. Berdasarkan 

beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa Loyalitas konsumen 

adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasjikan dalam pembelian yang konsisten terhadap 

produk atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang 

lain untuk membeli produk. Indikasi loyalitas yang sesunggunhnya diperlukan suatu 

pengukuran terhadap sikap yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku 

(Mindarti, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 
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Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi untuk penelitian ini terdapat dalam tabel  

2.1  di bawah ini : 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No  Judul penelitian  Alat analisis  Hasil penelitian  

1. Pengaruh Kualitas 

Layanan terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

dalam Membentuk 

Loyalitas 

Konsumen 
(Rosinta, 2010) 

Menggunakan 

teknik analisis 

SEM (Structural 

Equation 

Modelling) 

1. Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

konsumen. Apabila 

semakin tangkas 

karyawan maka kepuasan 

konsumen akan lebih 

tinggi  

2. Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

konsumen. Bila semakin 

baik kualitas layanan 

maka tingkat loyal 

konsumen akan semakin 

tinggi. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kualitas 

Layanan, Kualitas 

Produk, Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Kesetiaan Merek 

Starbuck Di 

Surabaya 

(Budiman,dkk. 

2013) 

 

 

Menggunakan 

Metode multiple 

Regression 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

konsumen 

2. Kualitas Produk 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

konsumen 

3. Kepuasan konsumen 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kesetiaan merek 

3. Pengaruh 

Marketing Mix 

Terhadap Loyalitas 

Konsumen 

Suplemen Impor 

Dari Usa Di 

Kabupaten Bantul 

(Nanang, 2012) 

Regresi linier 

berganda 

Berdasarkan hasil 

perhitungan terbukti 

marketing mix yang terdiri 

antara produk, 

harga, promosi dan distribusi 

berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen 

 

2.3 Hipotesis 
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Berdasarkan latar belakang, model hipotesis dan tinjuan pustaka yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya makan dapat diajukan hipotesa sebagai berikut : 

1. Diduga faktor internal (usia, tingkat pendapatan dan tingkat kosmopolitan) konsumen, 

produk, harga dan promosi berpengaruh nyata terhadap kepuasan konsumen. 

2. Diduga kepuasan konsumen memiliki berpengaruh nyata terhadap loyalitas konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


