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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perilaku Konsumen 

Manusia adalah makhluk yang selalu bertanya “Mengapa” atas segala 

kejadian termasuk mengenai perilaku. Terdapat pertanyaan yang dapat dijawab 

dan ada yang tidak, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, manusia 

menyukai keteraturan.  Hal-hal yang tidak teratur dicoba untuk dibuat teratur. 

Perilaku konsumen adalah hal yang tidak teratur, namun dicoba dibuat teratur dan 

disederhanakan dengan model-model (Simamora, 2003). 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2002 lihat Sangadji dan Sopiah, 2013) 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai “perilaku yang diperlihatkan 

konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka”.  Menurut Mowen dan Michael Minor (2002) perilaku 

konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian dan proses 

pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, 

pengalaman, serta ide-ide.  Pada definisi perilaku konsumen proses pertukaran 

melibatkan serangkaian langkah-langkah, dimulai dengan tahap perolehan 

(acquisition phase), tahap konsumsi (consumption phase), dan berakhir dengan 

tahap disposisi (disposition phase) produk atau jasa.  Pada saat investigasi tahap 

perolehan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan produk.  Salah 

satu faktor yang berkaitan dengan pencarian dan penyeleksian barang dan jasa 

adalah simbiolisme produk (product symbiolism) dimana orang ingin mencari 

sebuah produk untuk mengekspresikan diri mereka kepada orang lain mengenai 

arti diri mereka.  Pada tahap konsumsi (consumption phase) mengacu pada 

bagaimana para konsumen sebenarnya menggunakan produk atau jasa dan 

pengalaman yang dilalui mereka saat menggunakannya.  Terakhir pada tahap 

disposisi (disposition phase) mengacu pada apa yang dilakukan oleh konsumen 

ketika mereka selesai menggunakannya. 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada tahap perolehan (acquisition 

phase), yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan alasan yang mendorong manusia 

untuk melakukan suatu pembelian.  Menganalisa atau mempelajari perilaku 

konsumen sangatlah kompleks karena terdapat banyak variabel yang
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mempengaruhinya dan kecenderungan saling berkaitan, sehingga dikembangkan 

beberapa model perilaku konsumen seperti yang dikemukakan oleh Kotler (2000 

lihat Simamora, 2003). 

 
Gambar 2.1a Model Perilaku Konsumen Menurut Kotler 

(Sumber: Kotler, 2000 lihat Simamora, 2003) 

Pada Gambar 2.1a memperlihatkan bahwa dalam model perilaku konsumen 

terdapat tiga dimensi, yaitu (1) stimulus pemasaran dan stimulus lain, (2) kotak 

hitam konsumen, dan (3) respon konsumen.  Stimuli pemasaran berupa strategi 

dan metode pemasaran yang dikembangkan oleh produsen atau pemasar untuk 

memasarkan produk, atau dapat berupa strategi bauran pemasaran (marketing mix) 

dan STP (segmenting, targeting, positioning).  Stimulus pemasaran tersebut 

diharapkan konsumen dapat tertarik untuk membeli produk dan merasa puas. 

Sementara stimuli lainnya merupakan stimulus lingkungan makro dimana faktor-

faktornya berdampak luas, seperti ekonomi, politik, teknologi, lingkungan alam, 

dan sosial budaya.  Stimuli lingkungan makro termasuk dalam faktor given yang 

tidak dapat diciptakan oleh perusahan, namun memiliki pengaruh yang sangat 

penting terhadap keputusan konsumen. 

Dimensi kedua dari model perilaku konsumen adalah kotak hitam konsumen 

yang mencakup karakteristik konsumen, dan proses pengambilan keputusan 

konsumen.  Terdapat empat faktor karakteristik konsumen yang mempengaruhi 

keputusan pembelian seperti yang diungkapkan pada Gambar 2.1a antara lain 

budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.  Unsur-unsur pembentuk dari masing-

masing keempat faktor tersebut antara lain dapat dilihat pada Gambar 2.1b. 
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Gambar 2.1b Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

(Sumber: Kotler dan Armstrong, 2010) 

Pada proses pengambilan keputusan konsumen dimulai dengan 

dirasakannya beberapa masalah yaitu kebutuhan dan keinginan yang belum 

terpuaskan, pencarian informasi, pengevaluasian, pembuatan keputusan 

pembelian, dan diakhiri dengan tindakan pasca-pembelian.  Pada dimensi ketiga 

adalah respon konsumen terhadap stimulus produsen atau pemasar.  Respon 

konsumen dapat berupa tindakan membeli atau tidak membeli produk yang 

ditawarkan produsen/pemasar. 

2.2 Teori Pengambilan Keputusan 

Peter dan Olson (1999), berpandangan bahwa perilaku konsumen adalah 

soal keputusan yang meliputi “antara dua atau lebih alternatif tindakan atau 

perilaku”.  Setiadi (2003) mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu 

diantaranya.  Alternatif tersebut dapat meliputi pilihan terhadap produk, merek, 

diler, waktu pembelian dan jumlah pembelian.  Termasuk contohnya pilihan 

konsumen untuk membeli sayur organik atau anorganik, sehingga pilihan tersebut 

dikatakan sebagai respon. 

Pada perspektif pengambilan keputusan pembelian merupakan hasil dimana 

konsumen merasa mengalami masalah dan kemudian melalui proses rasional 

menyelesaikan masalah tersebut.  Perspektif pengambilan keputusan (decision-
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making perspective) menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan 

serangkaian langkah-langkah tertentu pada saat melakukan pembelian.  Langkah-

langkah ini termasuk pengenalan masalah, mencari, evaluasi alternatif, memilih 

dan evaluasi pasca perolehan (Mowen dan Michael Minor, 2002).  Pendapat yang 

sama menurut Setiadi (2003) proses pengambilan keputusan dalam pembelian 

yang terdiri dari lima tahap dengan model pada Gambar 2.2.2 berikut. 

 

Gambar 2.2 Proses Keputusan Pembelian 

(Sumber: Setiadi, 2003) 

 

1. Menganalisa atau pengenalan kebutuhan 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013) pengenalan kebutuhan muncul ketika 

konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu keadaan dimana terdapat 

perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan realita yang terjadi. 

Kebutuhan ini disebabkan adanya rangsangan internal maupun eksternal, dari 

pengalamannya manusia berusaha bagaimana mengatasi dorongan tersebut dan 

dimotivasi ke arah produk yang diketahuinya akan memuaskan dorongan ini. 

2. Mencari informasi dan penilaian sumber-sumber 

Pencarian informasi dimulai ketika konsumen memandang dorongan 

kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk.  Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatan 

(pencarian internal) dan mencari dari luar (pencarian eksternal) mengenai jenis 

produk yang ada, harga, tempat pembelian, dan cara pembayaran. 

3. Evaluasi dan seleksi terhadap alternatif pembelian 

Menurut Simamora (2003) konsumen memproses informasi tentang pilihan 

merek, jenis, dll untuk membuat keputusan terakhir.  Pertama, melihat bahwa 

konsumen mempunyai kebutuhan.  Konsumen akan mencari manfaat tertentu 

dan selanjutnya kepada atribut produk.  Konsumen akan memberikan bobot 

yang berbeda untuk setiap produk sesuai dengan kepentingannya, kemudian 

konsumen mungkin akan mengembangkan himpunan kepercayaan merek. 

Konsumen juga dianggap memiliki fungsi utilitas, yaitu bagaimana konsumen 
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mengharapkan kepuasan produk bervariasi menurut tingkat alternatif tiap ciri, 

dan akhirnya konsumen akan tiba pada sikap ke arah alternatif merek melalui 

prosedur tertentu. 

4. Keputusan untuk membeli 

Setelah konsumen menyusun merek-merek dalam himpunan pilihan serta 

membentuk proses kemudian dilakukannlah pembelian, namun pada tahap 

pembelian masih terdapat kemungkinan terjadi perubahan pilihan produk, 

contohnya akibat ada penawaran dari produk lain yang lebih murah dan faktor 

situasi lainnya yang mempengaruhi perubahan pilihan konsumen. 

5. Perilaku sesudah pembelian 

Sesudah pembelian suatu produk, konsumen akan mengevaluasi keputusannya. 

Bagaimana pun, konsumen akan mengalami konflik atau keraguan pada produk 

yang dibelinya karena melihat fitur yang mengkhawatirkan, mendengarkan hal-

hal menyenangkan tentang merek lain, dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya.  Melalui komunikasi pemasaran, pemasar dapat 

memasok kepercayaan dan evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan 

membantu konsumen merasa nyaman tentang merek tersebut.  

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dan menurut penelitian 

sebelumnya dari Kusumawati (2015), pada penelitian ini keputusan pembelian 

diukur dengan lima indikator yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

 

2.3 Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor konsumen 

sebagai individu. Menurut Lamb (2001 lihat Widia, 2014) faktor psikologis 

adalah cara yang digunakan untuk mengenali perasaan, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, merumuskan pikiran, pendapat dan pengambilan 

tindakan.  Atau dengan kata lain faktor psikologis memahami dan menjelaskan 

apa yang terdapat pada pikiran seseorang. 

Telah dikemukakan oleh Kotler (2000 lihat Simamora, 2003), faktor 

psikologis merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi keputusan 

pembelian, hal ini diperkuat pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2012) 

mengenai pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian minyak 
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goreng di Surabaya.  Hasil penelitiannya menyebutkan faktor psikologis memiliki 

hubungan yang positif sebesar 50,8% dan berpengaruh  signifikan terhadap 

keputusan pembelian minyak goreng.  Komponen faktor psikologis terdiri dari 

motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap. 

2.3.1 Motivasi 

Seorang produsen harus mampu mamahami konsep motif konsumen dalam 

melakukan pembelian.  Motivasi semakin penting agar konsumen mendapatkan 

tujuan yang diinginkannya secara optimal.  Motivasi diartikan sebagai sesuatu 

yang mendorong seseorang berperilaku tertentu, membuat seseorang menunjukan 

kesediaannya untuk mengupayakan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya memenuhi suatu kebutuhan individual 

(Setiadi, 2003).  

Penelitian yang dilakukan oleh Suardika dkk. (2014) variabel motivasi 

mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sayur 

organik di Bali.  Begitu pula dengan penelitian Munawaroh (2016) variabel 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

smartphone merek Samsung karena motivasi pembelian merupakan kebutuhan 

aktualisasi diri yaitu mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. 

Motivasi merupakan faktor biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari 

pengamatan tingkah laku manusia, karena dengan adanya motivasi dari dalam diri 

seseorang terdapat nilai-nilai dan kebiasaan dari seseorang tersebut.  Faktor 

motivasi memberikan pengaruh dimana individu mengenal kebutuhan dan 

mengambil tindakan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. 

2.3.2 Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi. 

Dimana sensasi didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima 

terhadap stimuli.  Akibat adanya stimuli maka akan timbul persepsi, sehingga 

persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan 

diintepretasikan menjadi informasi yang memberikan suatu gambaran.  Stimuli 

dapat diperoleh dari rangsangan pancaindra yaitu pengelihatan, penciuman, rasa, 

sentuhan, dan pendengaran.  Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan 
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berbeda-beda, sehingga persepsi bersifat subjektif, yang dibentuk dan dipengaruhi 

oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya (Setiadi, 2003). 

Berdasarkan penelitian Alamsyah (2015) persepsi konsumen atas kualitas 

produk sayuran organik mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih 

sayuran organik, karena konsumen menanggung beban risiko harga yang mahal, 

sehingga tinggi rendahnya keunggulan sayur organik yang dipersepsikannya akan 

mempengaruhi keputusan konsumen membeli sayur organik. 

2.3.3 Pembelajaran 

Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses dimana pengalaman 

menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan/atau perilaku.  Menurut 

Assael (1997 lihat Setiadi, 2003) pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan 

dalam perilaku yang terjadi akibat hasil dari pengalaman masa lalunya. 

Pembelajaran yang akan terus berkembang dan berubah karena adanya 

pengetahuan-pengetahuan baru, yang kemungkinan didapat dari kegiatan 

membaca, diskusi, pengamatan, dan berpikir atau dari pengalaman.  Menurut 

penelitian Sholikah dan Muhammad (2015) mengenai pembelian makanan cepat 

saji di KFC Lamongan, faktor pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian, pembelajaran dapat dipandang sebagai proses dimana 

pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap atau perilaku. 

2.3.4 Kepercayaan 

Mowen dan Minor (2002) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen 

(consumer beliefs) adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan 

semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang obyek, atribut, dan manfaatnya.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2010) kepercayaan adalah nilai-nilai sudut 

pandang seseorang terhadap sesuatu melalui pemikiran yang deskriptif. 

Konsumen yang telah memiliki kepercayaan pada produk tertentu, mereka akan 

cenderung terdorong perasaan positif terhadap pembuatan keputusan pembelian. 

Pada penelitian Saiful (2012) mengenai pengaruh faktor kepercayaan cita 

rasa dan khasiat terhadap keputusan pembelian Coto Kuda di Warung Nuer di 

Jeneponto, menunjukan bahwa variabel kepercayaan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  Hasil tersebut membuktikan 
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timbulnya kepercayaan pada produk karena konsumsi Coto Kuda sudah menjadi 

kebiasaan/budaya sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

2.3.5 Sikap 

Pada proses pengambilan keputusan, setelah konsumen melakukan 

pencarian dan pemprosesan informasi, langkah berikutnya adalah menyikapi 

informasi yang diterima.  Sikap terhadap merek tertentu akan mempengaruhi 

apakah konsumen jadi membeli atau tidak. Sikap juga merupakan salah satu 

konsep penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumen (Setiadi, 

2003). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2010) sikap menggambarkan evaluasi, 

perasaan, dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu 

objek atau gagasan.  Sikap menempatkan seseorang pada kerangka pikiran untuk 

menyukai atau tidak menyukai suatu hal.  Bagi banyak orang sulit mengubah 

sikap seseorang sesuai dengan pola, dan untuk mengubahnya diperlukan 

penyesuaian dalam jangka waktu yang lama. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzie dkk. (2016) mengenai 

keputusan konsumen membeli makanan cepat saji di KFC cabang Mall Olympic 

Garden Malang, menyebutkan bahwa variabel kepercayaan dan sikap secara 

parsial berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian.  Konsumen yang 

suka atau bersikap positif terhadap suatu produk cenderung memiliki keinginan 

yang kuat untuk memilih dan membeli produk yang disukainya tersebut, begitu 

pula sebaliknya. 

 

2.4 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  Menurut Kotler dan Amstrong (2010) 

atribut produk adalah komponen sifat-sifat produk yang dapat memberikan 

manfaat seperti yang ditawarkan suatu produk.  Tjiptono (2008)  menyatakan  

bahwa atribut produk  adalah  unsur-unsur  produk  yang  dipandang  penting  

oleh  konsumen  dan dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan  pembelian. 

Atribut  produk  berperan  sebagai  identitas,  alat  promosi  (pemberi  daya  tarik  

dan  informasi), cerminan  inovasi,  alat  membina  citra  (jaminan  kualitas)  dan  

alat  mengendalikan pasar. 
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Pada penelitian Suardika dkk. (2014) mengenai pengaruh atribut produk 

pada bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian sayur organik di CV 

Golden Leaf Farm Bali, berpengaruh positif sebesar 0,216 dengan nilai t-statistik 

5,489>2,58.  Menonjolkan nilai-nilai produk yang dianggap penting konsumen 

dan mengkombinasikan atribut produk seperti kualitas produk, rancangan produk, 

dan ciri produk yang secara psikologis dapat memberikan kesan positif dan 

mempermudah produsen memposisikan produknya di pasaran. 

Menurut definisi atribut produk dapat disimpulkan bahwa penentuan atribut 

produk disesuaikan dengan produk yang diteliti.  Pemilihan atribut produk pada 

penelitan ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifai dkk. 

(2008), Alamsyah (2010), dan Sebayang, (2010).  Atribut yang dipilih oleh 

peneliti antara lain atribut manfaat, kesegaran, daya tahan, persepsi harga, 

kemasan, dan kemudahan memperoleh, dimana atribut-atribut tersebut adalah 

atribut sayuran organik yang unggul pada analisis tingkat kepentingan konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut produk 

sayuran organik, atribut manfaat sayuran organik menempati urutan pertama pada 

penelitian Alamsyah (2010) dan Rifai (2008); atribut kesegaran menempati urutan 

ke dua (Alamsyah, 2010) dan keempat (Rifai, 2008); atribut daya tahan 

menempati urutan ketiga pada penelitian Alamsyah (2010); atribut harga 

menempati urutan keempat pada penelitian Sebayang (2010); atribut kemasan 

menempati urutan ketiga (Sebayang, 2010) dan keempat (Rifai, 2008); dan atribut 

kemudahan memperoleh menempati urutan keempat pada penelitian Alamsyah 

(2010). 

2.4.1 Manfaat yang diperoleh 

Definisi manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) adalah 

“guna atau faedah, laba atau untung.” Manfaat yang dapat dinikmati karena 

adanya perubahan berupa kenaikan fisik atau perbaikan kualitas.  Dari pengertian 

tersebut maka dapat dikatakan manfaat yang diperoleh itu tentunya akan 

menyebabkan perubahan terhadap kesehatan konsumen setelah mengkonsumsi 

sayuran organik.  Konsumen merasa variabel manfaat dinilai sangat penting 

dalam melakukan pembelian sayuran, karena konsumen melakukan pembelian 

adalah untuk memperoleh manfaat dari produk yang dibelinya. 
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2.4.2 Kesegaran 

Penampilan fisik dari suatu produk sayuran dan buah sangat mempengaruhi 

konsumen untuk membelinya sebagai identifikasi mutu yang sering digunakan. 

Menurut Noor (2008 lihat Hartiwiningsih, 2012) kesegaran buah dan sayuran 

dapat dilihat dari tekstur, rasa, bau, warna yang khas dan kebersihan sayuran. 

Semakin segar suatu komoditi panen sayuran, menandakan bahwa umur pasca 

panen komoditi tersebut masih dapat dikatakan baru atau belum lewat masak, 

kondisi tersebut sekaligus memberikan informasi keadaan kualitas nutrisi sayuran. 

 

2.4.3 Daya Tahan 

Ditinjau dari aspek daya tahan, produk sayuran organik merupakan 

golongan produk yang tidak tahan lama (nondurable goods), sehingga produk 

harus memiliki tanggal kadaluarsa sebagai informasi kelayakan konsumsi.  

Daya tahan merupakan ketahanan sayuran segar organik saat disimpan oleh 

konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2010 lihat Oktaviani 2015), daya tahan 

merupakan suatu ketahanan pada suatu ukuran usia operasi produk yang 

diharapkan dalam kondisi normal atau berat produk yang merupakan atribut 

berharga untuk suatu produk tertentu. 

2.4.4 Persepsi Harga 

Harga adalah sesuatu yang diberikan atau dikorbankan untuk memperoleh 

suatu produk.  Menurut Ferdinand (2002) harga merupakan salah satu peubah 

penting dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, karena berbagai alasan. 

Alasan ekonomis akan menunjukkan bahwa harga yang rendah atau harga yang 

selalu berkompetisi, merupakan salah satu pemicu penting untuk meningkatkan 

kinerja pemasaran, sedangkan alasan psikologis harga dapat menjadi indikator 

kualitas, sehingga harga dapat dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan 

sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan.  Dari sudut pandang 

konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator value dimana harga 

tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang dan jasa. 
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2.4.5 Kemasan 

Kemasan adalah tampilan luar yang membungkus suatu produk sehingga 

lebih menarik dan dengan kemasan produk tersebut dapat terjaga kualitasnya baik 

rasa maupun kandungan bahan-bahannya dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Kemasan yang melekat pada suatu produk akan menjadi daya tarik konsumen saat 

membeli karena sebagian besar hanya sayuran organik yang dikemas 

menggunakan kemasan khusus yang menandakan bahwa produk tersebut adalah 

produk sayuran organik (Sebayang, 2010). 

2.4.6 Kemudahan memperoleh 

Menurut Kotler dan Amstrong (1997), kemudahan memperoleh adalah cara 

terbaik yang dilakukan untuk menyimpan, menangani, serta memindahkan produk 

yang tersedia bagi pembeli dalam keragaman, waktu, dan tempat yang tepat dan 

tetap.  Konsumen akan berfikir praktis dimana dia dapat membeli barang yang 

sesuai dengan keinginannya, konsumen akan selalu menuntut kemudahan dalam 

membeli barang yang diinginkannya karena konsumen membutuhkan barang 

tersebut.  Menurut Ekawati (2009) semakin loyalnya para konsumen terhadap 

suatu produk membuat produk tersebut semakin laris di pasaran sehingga 

membuat para konsumen berlomba-lomba untuk mendapatkan produk, sehingga 

kemudahan memperoleh produk dinilai sangat berpengaruh dalam proses 

pembelian. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian disajikan 

pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian 

Judul Penelitian Alat Analisis dan 

Variabel 

Hasil Penelitian 

Analisis Perilaku 

Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Sayur Organik CV 

Golden Leaf Farm Bali 

(Suardika dkk., 2014) 

Metode analisis model 

persamaan struktural 

(Structural Equation 

Modeling-SEM) berbasis 

Partial Least Square 

(PLS) Visual version 

1.04bl. 

Variabel bebas:  Faktor 

psikologis (X1), yang 

terdiri atas motivasi,  

Pengaruh antara faktor psikologis 

(X1) terhadap keputusan 

pembelian sebesar 0,4120 untuk 

motivasi, 0,0360 untuk persepsi, 

0,2720 untuk pembelajaran, 

0,3640 untuk sikap. 

Pengaruh antara faktor bauran 

pemasaran (X2) terhadap 

keputusan pembelian sebesar 

0,2160 untuk produk, -0,1840  



17 
 

 
 

Tabel 2.5 Lanjutan 

Judul Penelitian Alat Analisis dan 

Variabel 

Hasil Penelitian 

 persepsi, pembelajaran, 

dan sikap, faktor bauran 

pemasaran (X2) yang 

terdiri atas produk, harga, 

promosi, dan lokasi. 

Variabel terikat: 

keputusan pembelian 

sayur organik. 

untuk harga, 0,0370 untuk 

promosi, dan 0,0350 untuk lokasi. 

Sementara tingkat signifikansi 

jalur yang terbentuk, terdapat 

empat jalur yang memiliki 

pengaruh signifikan, serta tiga 

jalur yang memiliki pengaruh 

tidak signifikan. Pengaruh 

signifikan ditunjukkan oleh 

konstruk motivasi, pembelajaran, 

sikap, produk dan harga terhadap 

keputusan pembelian karena nilai 

t-statistik di atas 2,58 

(tarafkesalahan 1%). Sedangkan 

konstruk persepsi, promosi dan 

lokasi menunjukkan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian karena nilai 

t-statistik di bawah 1,96 (taraf 

kesalahan 5%). 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Minyak Goreng Di 

Surabaya Dengan 

Menggunakan 

Pendekatan Metode 

Struktural Equation 

Modelling (SEM). 

(Widayati, 2012) 

Metode analisis Structural 

Equation Model (SEM) 

dengan program AMOS 

4.1. 

Variabel bebas: Faktor 

budaya (X1) terdiri atas 

Sub-budaya,kelas sosial; 

Faktor sosial (X2) terdiri 

atas kelompok acuan, 

keluarga, status; dan 

faktor psikologis (X3) 

terdiri atas motivasi, 

persepsi, pengetahuan, 

kepercayaan, sikap. 

Variabel pengaruh: 

perilaku konsumen (Y1). 

Variabel terpengaruh: 

keputusan pembelian 

(Y2). 

Bentuk persamaan pengaruh 

faktor budaya (X1), faktor sosial 

(X2), dan faktor psikologis (X3) 

terhadap perilaku konsumen (Y1) 

adalah  adalah: 

Y1= 0,139X1+0,268X2+0,508X3. 

Persamaan pengaruh variabel 

perilaku konsumen (Y1) terhadap 

variabel keputusan pembelian 

(Y2) adalah Y2= 0,406Y1. 

Berdasarkan hubungan 

variabelnya ketiga faktor 

memiliki hubungan positif 

terhadap perilaku konsumen, dan 

perilaku konsumen (Y1) juga 

memiliki hubungan positif 

terhadap keputusan pembelian. 

Pada hasil tingkat signifikansi 

hanya faktor budaya yang tidak 

signifikan terhadap perilaku 

konsumen, sementara faktor sosial 

dan faktor psikologis masing- 

masing signifikan terhadap 

perilaku konsumen, dan perilaku 

konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan 

pembelian dan  

Analisis data 

menggunakan metode 

Structural Equation  

Bentuk persamaan pengaruh 

atribut  kualitas (X1), citra merek 

(X2), harga (X3), dan kemasan  
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Judul Penelitian Alat Analisis dan 

Variabel 

Hasil Penelitian 

implikasinya pada 

strategi pemasaran 

Soyjoy di Bogor 

(Rheinnadia, 2016). 

Modelling (SEM) dengan 

perangkat lunak PLS versi 

2.0. 

Variabel bebas: kualitas 

(X1), citra merek (X2), 

harga (X3), dan kemasan 

(X4). Variabel pengaruh 

(Y1): minat beli. Variabel 

Terpengaruh (Y2): 

keputusan pembelian. 

(X4) terhadap minat beli (Y1) 

adalah: 

Y1: 0,443X1 + 0,300X2 - 0,570X3 

+ 0,569X4 

Persamaan pengaruh minat beli 

(Y1) terhadap keputusan 

pembelian (Y2) adalah: 

Y2: 0,541Y1 

Pada hasil tingkat signifikansi 

variabel X1, X2, dan X4 

signifikan terhadap variabel minat 

beli (Y1) karena memiliki nilai t-

value ≥ ±1.96. Sementara variabel 

(harga) X3 tidak signifikan 

terhadap minat beli karena 

memiliki nilai t-value 1,87 yang 

kurang dari ±1,96. Kemudian 

variabel minat beli (Y1 

)signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y2). 

Pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan 

konsumen dalam 

pembelian produk abon 

jamur tiram di 

perusahaan Ailanifood 

Kota Malang Jawa 

Timur. (Sudrajad & 

Dwi Retno, 2015) 

Analisis data dengan 

metode uji Cochran Q 

dan Regresi Berganda. 

Variabel bebas: 

kemasan (X1), kualitas 

(X2), harga (X3), merek 

(X4). Variabel terikat: 

keputusan pembelian (Y). 

Nilai R
2
 adalah 65,0%. Bentuk 

persamaan pengaruh atribut 

kemasan (X1), kualitas (X2), 

harga (X3), merek (X4) terhadap 

keputusan pembelian (Y) adalah: 

Y: -1,701 + 0,194X1 + 0,280X2 + 

0,522X3 + 0,125X4 

Pada tingkat signifikansi variabel 

yang paling signifikan adalah 

variabel harga (X3), kualitas (X2), 

dan kemasan (X1) sementara 

variabel merek menunjukan nilai 

tidak signifikan. 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

membeli sayuran organik di kota Salatiga yaitu faktor psikologis dan atribut 

produk.  Di duga indikator yang membentuk faktor psikologis antara lain 

motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap.  Sementara indikator 

yang diduga membentuk atribut produk antara lain, manfaat, kesegaran, daya 

tahan, persepsi harga, kemasan, dan kemudahan memperoleh. 


