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2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Cabai Merah 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman hortikultura sayuran 

semusim yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai penyedap masakan 

dan penghangat badan. Kebutuhan cabai merah meningkat sejalan dengan semakin 

bervariasinya jenis dan menu makanan yang memanfaatkan produksi atau tanaman ini. 

Selain itu, cabai merah merupakan salah satu komoditas yang memberikan keuntungan 

bagi petani dan pengusaha karena selain untuk memenuhi pasar di dalam negeri, cabai 

merah termasuk komoditas yang memiliki peluang pasar ekspor non migas yang sangat 

baik (Anonim, 2008).  

Tanaman cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman sayuran yang 

tergolong tanaman tahunan berbentuk perdu. Menurut Cronquist (1981), klasifikasi 

tanaman cabai merah sebagai berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Anak kelas : Asteridae 

Bangsa  : Solanaless 

Suku  : Solanaceae 

Marga  : Capsicum 

Jenis  : Capsicum anuum L. 

Menurut Prayudi (2010) cabai merah merupakan tanaman dari famili terong- 

terongan yang tergolong dalam suku Solanaceae. Cabai berasal dari benua Amerika 

tepatnya di daerah Peru dan menyebar kenegara-negara di benua Amerika, Eropa dan 

Asia termasuk Indonesia. Cabai merah merupakan tanaman yang cocok ditanam di 

dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 2.500 dpl. Cabai merah 

membutuhkan cahaya matahari 10-12 jam, suhu ideal untuk pertumbuhan 24-28 derajat 

Celcius, kelembaban 80% dan cocok tumbuh di tanah lempung dan berpasir yang 

gembur dan banyak mengandung unsur hara, derajat keasaman/pH antara 6-7. Cabai 

ditanam dengan menggunakan mulsa plastik setelah sebelumnya dipupuk di awal 

dengan menggunakan pupuk kandang, kapur dolomit dan pupuk kimia. Untuk pupuk 

kandang biasanya diperlukan 20 sampai 30 ton per hektar, mulsa plastik dipakai untuk 

menekan serangan hama penyakit dan gulma (Anonim, 2008). 
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Cabai merupakan komoditas hortikultura yang penting di Indonesia yang tidak 

dapat dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari di dalam konsumsi rumah tangga maupun 

usaha warung makan tanpa memperhatikan tingkatan sosial yang ada dalam 

masyarakat. Cabai mempunyai prospek cerah sebagai komoditas yang bernilai 

ekonomis tinggi karena salah satu pemanfaatannya sebagai bahan baku industri, 

dibutuhkan setiap saat sebagai bumbu masak, berpeluang ekspor, dan dapat membuka 

kesempatan kerja dan juga merupakan sumber vitamin C. 

Selain digunakan untuk keperluan untuk konsumsi rumah tangga dan warung 

makan, cabai juga dapat digunakan untuk keperluan industri diantaranya, industri 

bumbu masak, industri makanan dan industri obat-obatan atau jamu. Produksi cabai 

Indonesia sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun, sedangkan konsumsi per kapita 

mempunyai kecenderungan meningkat, dengan makin meningkatnya jumlah penduduk 

maka konsumsi domestik cabai Indonesia akan terus meningkat (Nawangsih dkk.,1994) 

 Buah cabai bervariasi antara lain dalam bentuk, ukuran, warna buah, tebal kulit 

buah, jumlah rongga buah, permukaan buah, dan tingkat kepedasan. Preferensi 

konsumen terhadap buah cabai bervariasi. Untuk konsumen buah segar bervariasi dari 

kesukaan terhadap jenisnya: cabai besar atau cabai keriting,  terhadap tingkat 

kepedasan pedas atau tidak pedas dan lain-lain. Untuk konsumen industri sudah ada 

kriteria tersendiri sesuai dengan tujuan penggunaannya: untuk saus, tepung, atau yang 

lainnya (Santika, 1999) 

2.2  Perilaku Konsumen 

Sumarwan (2011) menyatakan perilaku konsumen adalah semua kegiatan, 

tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut sebelum membeli, 

ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-

hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. 

Swastha dan Handoko (2000) menyatakan bahwa perilaku konsumen dapat 

didenifisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam 

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

proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 

tersebut.  

Menurut Kotler dan Keller (2008) perilaku konsumen yaitu studi tentang 

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

bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka. 
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Sedangkan menurut Engel dkk., (1994) perilaku konsumen merupakan tindakan-

tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, 

menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.   

 Faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumen diantaranya faktor 

eksternal yang meliputi budaya (culture), sub-budaya (sub-culture), status sosial (social 

status), demografi, keluarga (family), kelompok rujukan. Faktor internal yang meliputi 

preferensi, pembelajaran (learning), memori, motivasi, kepribadian (personality), 

emosi, dan sikap (Supranto dan Limakrisna, 2007). Selanjutnya menurut Kotler (2000) 

faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, 

sosial, personal, psikologis. 

2.3    Model Perilaku Konsumen 

Gambar 2.2 Model Perilaku Konsumen (Assael, 2001) 

 Sesuai dengan model perilaku konsumen di atas, Assael (2001) mendefinisikan 

pengambilan keputusan konsumen adalah proses merasa dan mengevaluasi informasi 

merek, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek memenuhi kebutuhan 

konsumen dan memutuskan pada suatu merek.  

Menurut Assael (2001) ada dua pengaruh luas yang menentukan pilihan 

konsumen. Pengaruh pertama yaitu konsumen individu yang mana kebutuhan, persepsi 

merek karakteristik, dan sikap ke arah alternatif yang mempengaruhi pilihan merek. 

Pengaruh kedua dari pengambilan keputusan konsumen adalah lingkungan. Lingkungan 

pembelian konsumen digambarkan dengan budaya (norma dan nilai masyarakat), 

dengan sub-budaya. 
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(bagian dari masyarakat dengan norma-norma berbeda dan nilai dalam kehormatan 

tertentu) dan dengan kelompok bertatap muka (teman, anggota keluarga dan kelompok 

referensi).  

 Dalam penelitian ini, perilaku konsumen adalah kegiatan memilih, membeli, dan 

mengkonsumsi cabai merah  yang bertujuan sebagai pemenuh kebutuhan yang akan 

berpengaruh pada kegiatan individu secara langsung. Faktor – faktor yang diduga 

berhubungan dengan perilaku konsumen adalah faktor internal (faktor pribadi dan 

faktor psikologis) dan faktor eksternal (faktor kebudayaan dan faktor sosial) 

2.4 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Konsumen 

Faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan 

terdiri dari budaya, sub-budaya, kelas sosial; faktor sosial tediri dari kelompok 

referensi, keluarga, serta peran dan status; faktor pribadi terdiri dari usia dan tahap 

kehidupan, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri; 

faktor psikologis  terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori. Berikut 

penjelasan dari faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumen, adalah: 

1. Faktor Internal 

a. Faktor Pribadi  

Menurut Purimahua (2005) faktor pribadi adalah pola kebiasaan seseorang yang 

dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam menentukan pilihan, kemudian 

diekspresikan dalam suatu tindakan.  

o Usia dan Tahap Kehidupan 

Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan 

mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia. Pembelian 

dibentuk oleh tahap kehidupan dalam keluarga, sehingga pemasar hendaknya 

memperhatikan perubahan minat pembelian yang terjadi dan berhubungan dengan 

tahapan kehidupan seseorang. 

o Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pilihan produk 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, penghasilan yang dapat 

dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap 

terhadap kegiatan berbelanja atau menabung. Jika indikator ekonomi menandakan 

adanya resesi, para pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, 

melakukan penempatan ulang 
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dan menetapkan kembali harga produk mereka sehingga mereka dapat terus menerus 

untuk menawarkan nilai kepada para pelanggan sasaran. 

o Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang akan sangat mempengaruhi terhadap pilihan produk, 

contohnya, jam tangan Rolex diposisikan konsumen kelas atas, sedangkan jam tangan 

Timex dimaksudkan untuk konsumen menengah. Keadaan ekonomi seseorang akan 

sangat mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian suatu produk 

tertentu (Kotler, 2006). 

o Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang yang berasal dari subkultur, kelas sosial dan pekerjaan 

yang sama dapat mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang 

menunjukkan pola kehidupan yang bersangkutan dan tercermin dalam kegiatan, minat, 

serta pendapatannya. 

o Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan 

respons yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. 

Kepribadian biasanya diuraikan dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, 

kemudahan bergaul, otonomi, mempertahankan diri, kemampuan menyesuaikan diri, 

dan keagresifan. 

b. Faktor Psikologis 

Menurut Lamb dkk., (2001) faktor psikologis merupakan cara yang digunakan 

untuk mengenali perasaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan 

pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan. Faktor psikologis merupakan dorongan 

diri seseorang yang mempengaruhi pemilihan sesuatu berdasarkan atas keluwesan 

terhadap produk yang digunakan, keinginan yang lebih besar dan kemudahan 

penggunaan produk tersebut dibandingkan dengan yang lain.  

o Motivasi 

Menurut Robbins (2001) menyatakan bahwa motivasi yaitu kesediaan untuk 

melakukan, mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang 

dikondisikan oleh kemampuan seorang individu dalam memenuhi kebutuhan. 
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o Persepsi 

Menurut Fred (1992) mengatakan bahwa persepsi merupakan proses dimana 

seluruh individu mempaparkan pada informasi yang dapat sebagai  interaksi yang rumit 

dalam memilih, menyeleksi, pengorganisasian, dan penafsiran.  

o Pembelajaran  

Menurut Budiningsih (2005) menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan 

terjemahan dari kata “instruction” yang dalam Bahasa yunani disebut “instructus” atau 

“instruere” yang berarti menyampaikan pikiran dengan demikian intruksional adalah 

penyampaian pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman 

yang pernah dilakukan, sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Ahli teori 

pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara 

pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan ingatan yang baik. 

o Memori 

Menurut Passer dan Smith (2007) menyatakan bahwa memori merupakan suatu 

proses yang meliputi perekaman, penyimpana, dan pemanggilan informasi atau 

pengalaman. Semua informasi dan pengalaman yang dihadapi individu ketika mereka 

mengarungi hidup dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Para psikolog kognitif 

membedakan memori jangka pendek sebagai satu gudang informasi sementara dan 

memori jangka panjang sebagai gudang yang lebih permanen.  

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor Kebudayaan 

Menurut Setiadi (2003) kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku 

seseorang yang paling mendasar. Kebudayaan merupakan faktor paling utama dalam 

perilaku konsumen dan faktor kebudayaan dipengaruhi oleh budaya, sub-budaya, dan 

kelas sosial. 

o Budaya 

Menurut Prasetijo dan Ihalauw (2005) budaya merupakan pengaruh eksternal 

yang penting terhadap perilaku konsumen. Budaya meliputi pengamatan yang 

menyeluruh terhadap sifat – sifat masyarakat secara utuh termasuk bahasa, 

pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan makan, musik, kesenian, teknologi, pola kerja, 

produk, dan benda – benda lain, 
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yang menunjukkan sesuatu yang khas tentang masyarakat yang bersangkutan. Budaya 

merupakan penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang, karena 

budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang 

dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. 

o Sub-Budaya 

 Menurut Solomon (2004) sub budaya terdiri dari anggota yang memiliki 

kesamaan kepercayaan dan pengalaman yang membedakan anggota dari yang lain. 

Anggota ini bisa didasarkan dari kesamaan umur, ras, latar belakang suku, atau tempat 

tinggal. Setiap suku memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda, seperti dalam 

menentukan suatu produk, memilih tempat wisata, perilaku politik serta keinginan 

untuk mencoba produk baru. Dalam segi umur juga mempengaruhi dalam perilaku 

konsumsi. 

o Kelas Sosial 

Pengelompokan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan perilaku. 

Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor pendapatan, tetapi juga ditentukan 

oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan dan banyak faktor lainnya. Walaupun kelas sosial 

dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan yaitu serangkaian posisi sosial dimana 

setiap anggota masyarakat dapat ditempatkan, namun para peneliti lebih suka membagi 

rangkaian kesatuan menjadi sejumlah kecil kelas sosial yang khusus atau strata.     

Faktor kebudayaan menurut Setiadi (2003) adalah faktor penentu keinginan dan 

perilaku seseorang yang paling mendasar. Kebudayaan merupakan faktor paling utama 

dalam perilaku konsumen dan dipengaruhi oleh budaya, sub-budaya, dan kelas sosial.  

Hubungan kebudayaan dengan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi cabai 

merah yang memilih dan menggunakan cabai merah sesuai dengan kebutuhan individu 

untuk dikonsumsi sendiri atau secara kelompok, seperti contoh budaya orang Jawa 

yang suka pedas manis, berbeda dengan budaya orang Kalimantan yang menyukai 

masakan super pedas.    

b. Faktor Sosial 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) faktor sosial merupakan sekelompok 

orang yang bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status 

atau penghargaan komunitas yang secara terus-menerus bersosialisasi diantara mereka 

sendiri, baik secara formal dan informal. 
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o Kelompok Referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok yang titik perbandingannya secara langsung 

atau tidak langsung dalam pembentukan perilaku seseorang. Kelompok referensi ini 

mencakup keluarga, perhimpunan, serikat buruh, atau sekelompok teman dan tetangga 

(Simamora, 2003). 

o Keluarga 

Menurut Alma (2000) keluarga adalah lingkungan terdekat dengan individu yang 

sangat mempunyai pengaruh terhadap nilai-nilai serta perilaku seseorang dalam 

mengkonsumsi barang yang menjadi pemenuh kebutuhan tertentu. 

o Peran dan Status 

Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status, 

sehingga tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh 

masyarakat. Contohnya seperti direktur memakai pakaian yang mahal dan mengendarai 

mobil Mercedes Benz. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi untuk penelitian ini terdapat dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian dan 

penulis 

Alat Analisis dan variabel Hasil Penelitian 

1 Hubungan antara 

pengetahuan dan sikap 

dengan perilaku konsumen 

jajanan sehat di MI 

Sulaimaniyah Mojoagung 

Jombang (Febriyanto, 

2016) 

Alat analisisnya adalah  

korelasi rank Spearman. 

Variabelnya Pengetahun, 

sikap, perilaku. 

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya hubungan antara 

pengetahuan dan sikap responden 

dengan perilaku pemilih jajanan 

sehat di MI Sulaimaniyah 

Jombang tahun 2016. 

2 Hubungan pengetahuan 

dan sikap mengenai 

jajanan aman dengan 

perilaku jajanan pada 

siswa kelas V SD Negeri 

Cipayung 2 Kota Depok 

(Triasari, 2015) 

Alat analisisnya adalah 

metode korelasi Rank 

Spearman. Variabelnya adalah 

Pengetahuan, Sikap, Perilaku. 

1. Ada hubungan antara 

pengetahuan mengenai jajan 

aman dengan perilaku memilih 

jajan (nilai p = 0,000 dan r = 

0,471) 

2. Ada hubungan antara sikap 

mengenai jajan aman dengan 

perilaku memilih jajan (nilai p = 

0,015 dan r = 0,273) 

3 Hubungan umur dan 

pendidikan dengan 

persepsi konsumen 

mengenai buah impor di 

Alat analisisnya adalah Uji 

Rank Spearman. Variabelnya 

umur, pendidikan, persepsi, 

konsumen. 

1. Tidak ada hubungan antara umur 

dengan persepsi konsumen 

mengenai buah Impor di Kota 

Surakarta. 

2. Ada hubungan antara 
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Kota Surakarta (Kartika, 

2016) 

pendidikan dengan persepsi 

konsumen mengenai buah Impor di 

Kota Surakarta. 

 

2.6 Hipotesis 

1. Diduga faktor eksternal (faktor kebudayaan dan faktor sosial) berhubungan 

secara nyata dengan perilaku konsumen. 

2. Diduga faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologis) berhubungan 

secara nyata dengan perilaku konsumen. 

 

 

 


