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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 

 

 Bab ini akan memaparkan konsep yang digunakan dan definisi 

masing-masing konsep tersebut, nalar konsep, nalar kaitan antar konsep, 

proposisi, dan pengembangan model dari penelitian ini. 

 

2.1 Pasar Anak 

 McNeal dan Fi (2003) berpendapat bahwa pasar anak memiliki tiga 

tipe pasar. Pertama anak sebagai primary market, tipe pasar ini 

menempatkan anak sebagai target utama pemasaran. Kedua, anak sebagai 

influencer market dimana orang tua anak, orang-orang di sekitar anak dan 

anak itu sendiri menjadi target utama pemasaran produk. Seorang anak tidak 

memiliki kemampuan untuk membeli apa yang mereka inginkan, tetapi 

mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang di sekitar mereka 

untuk membeli apa yang mereka inginkan.  Anak-anak tidak hanya 

menikmati membuat keputusan konsumsi secara teratur dengan orang tua 

mereka, tetapi mereka juga memiliki keinginan untuk membeli produk yang 

mereka inginkan (Kaur dan Singh, 2006).  

Caruana dan Vassallo (2003) menyampaikan bahwa sejak awal 1990-

an, para pemasar telah menargetkan anak-anak tidak hanya karena mereka 

sebagai konsumen tetapi mereka juga memiliki pengaruh terhadap 

pembelian keluarga. Usia anak menjadi faktor penting yang mempengaruhi 

besar kecilnya pengaruh anak dalam pembuatan keputusan keluarga, hal 

tersebut dikarenakan anak yang lebih tua memiliki daya kognitif yang lebih 

baik (Piaget, 1970). Ketiga, anak sebagai future market dalam tipe ini 

seorang anak menjadi target pemasaran potensial dimasa yang akan 

mendatang. 
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Dari ketiga pasar yang terdapat dalam pasar anak, influencer market 

atau anak sebagai pasar merupakan pasar yang paling besar dalam 

pemasaran saat ini (current market). Penelitian sebelumnya menyampaikan 

bahwa anak remaja perkotaan India memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap proses terbentuknya keputusan keluarga (Kaur dan Singh, 2006). 

Mikkelsen (2007) dalam penelitiannya “Children’s Influence on Family 

Decision-Making in Food Buying and Consumption”, menyatakan bahwa 

pengaruh anak lebih tinggi daripada apa yang di percayai orang tua. Senada 

dengan hal tersebut dikatakan bahwa pengaruh anak signifikan terhadap 

beberapa produk keluarga, untuk produk yang ditujukan pada anak, 

kebanyakan mereka memutuskannya sendiri (Kumar, 2012). 

 

2.2 Jasa 

 Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan sesuatu (Kotler, 2012). Selanjutnya Zeithaml 

dan Bitner (2003) menyampaikan bahwa jasa merupakan seluruh kegiatan 

yang meliputi aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan merupakan produk 

fisik atau konstruksi, umumnya dikonsumsi sekaligus pada saat diproduksi 

dan memberi nilai tambah dalam berbagai bentuk (seperti: kenyamanan, 

hiburan, ketepatan waktu, kemudahan dan kesehatan) yang pada dasarnya 

tidak berwujud. 

 Jasa atau service yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah 

customer service, jasa atau service yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan jasa sebagai produk langsung yang dijual kepada konsumen 

untuk dikonsumsi atau digunakan, sedangkan customer service merupakan 

jasa yang diberikan sebagai value added (nilai tambah) dari produk fisik 
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yang dijual kepada konsumen sebagai upaya perusahaan untuk memuaskan 

konsumen melebihi kompetitornya (Prasetijo, 2007). 

 

2.2.1 Karakteristik Produk Jasa 

 Menurut Kotler (2012), produk berupa jasa memiliki empat 

karakteristik, yaitu: 

1. Tanwujud (intangibility) 

  Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud. Tidak seperti 

produk fisik, jasa tidak dapat dilihat , dirasa, didengar, atau dicium 

sebelum jasa itu dibeli. 

Tidak berwujudnya  produk berupa jasa mendorong pemberi jasa 

untuk mengelola keterangan atau informasi, untuk mewujudkan 

produk yang tidak berwujud. Seringkali konsumen memiliki keraguan 

dalam pembelian jasa, mereka akan menarik kesimpulan mengenai 

jasa tersebut dari tempat, karyawan, peralatan, materi komunikasi, 

simbol dan harga yang mereka lihat. 

 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

  Produk berupa jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi 

pada waktu yang bersamaan, sehingga mutu dari suatu jasa terjadi 

pada saat pemberian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa 

dan konsumen sangat mempengaruhi mutu dari jasa yang diberikan. 

  Penilaian mutu yang terjadi pada saat jasa tersebut diberikan 

dan dikonsumsi tampaknya menjadi tantangan bagi pemberi jasa 

dalam menyampaikan produk jasanya pada konsumen. Strategi yang 

dapat digunakan adalah dengan mencoba bekerja lebih cepat, 

sehingga memberikan competitive advantage bagi pemberi jasa 

tersebut dibanding dengan kompetitornya. Selain itu organisasi jasa 
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juga dapat melakukan pelatihan bagi para pemberi jasa yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari jasa dan kepercayaan 

klien akan semakin terbina. 

 

3. Keragaman (variability) 

  Jasa sangat beragam, artinya memiliki banyak variasi jenis 

dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut 

disediakan. Para pemakai jasa sangat peduli dengan keragaman yang 

tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum 

memutuskan untuk memilih. Beragamnya karakteristik dari jasa 

mendorong perusahaan jasa untuk melakukan pengendalian kualitas 

(quality control), pengendalian kualitas tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa jasa yang diberikan konsisten baik.  

  Perusahaan jasa dapat mengambil dua langkah pokok dalam 

upayanya untuk melakukan quality control. Pertama ialah dengan 

seleksi dan memberikan pelatihan bagi karyawan, pelatihan tersebut 

bertujuan untuk  mengurangi varibilitas dalam pemberian jasa. Jika 

kita pergi ke Hyatt Hotel dimana saja, kita akan menjumpai karyawan 

yang hamper sama ramah tamah dan sopan santunnya. 

  Kedua, selalu mengikuti perkembangan tingkat kepuasan 

konsumen melalui sistem saran dan keluhan, survey pasar, dan saling 

membandingkan jasa yang dihasilkan, sehingga pelayanan buruk 

dapat dihindari dan diperbaiki. 
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4. Tidak tahan lama (perishability) 

  Jasa tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak 

berwujud fisik. Kursi pesawat yang kosong dan kamar hotel yang 

tidak dihuni akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa 

disimpan. Karena itu menjadi suatu hal penting bagi perusahaan jasa 

untuk memiliki beberapa strategi agar permintaan dan penawaran 

memiliki titik temu. Strategi yang dapat diterapkan misalnya dengan 

penerapan differential pricing,  perbedaan harga akan menggeser 

sebagian permintaan dari jam / waktu sibuk ke waktu yang kosong 

(peak to off peak periods). Strategi lain yang dapat digunakan adalah 

dengan reservation system atau sistem pemesanan tempat. Sistem ini 

merupakan salah satu cara yang berguna untuk mengatur tingkat 

permintaan terhadap sebuah produk jasa. 

 

2.3 Pengertian Perilaku Konsumen 

  Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) perilaku konsumen adalah 

“Behavior that customer display in searching for purchasing, using, 

evaluating, and disposing of products, services, and ideas they reexpect will 

satisfy their needs”.Pernyataan tersebut berarti bahwa “perilaku konsumen 

adalah kegiatan mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

mangabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan 

kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan”.  

  Perilaku konsumen menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1994) 

merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Solomon (2009) 

mengartikan perilaku konsumen sebagai proses individu atau kelompok 
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memilih, membeli, menggunakan atau menolak sebuah produk, jasa, ide 

dengan maksud untuk pemuasan kebutuhan dan kenginan. 

 

2.3.1 Perilaku anak 

 Skinner (1953) Seorang ahli psikologis mengatakan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan dari luar). 

Notoadmojo (2003) menambahkan bahwa perilaku merupakan semua 

kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun 

yang tidak dapat diamati pihak luar. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang 

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Perilaku anak merupakan 

respon atau reaksi anak terhadap stimulus dari luar yang dapat diamati secara 

langsung maupun tidak.  

Jika di lihat dari sisi psikologi perkembangan (Hurlock, 1980) serang 

anak normal memiliki perkembangan perilaku sebagai berikut: 

1. Anak usia 2 - 6 tahun 

Anak mulai belajar meniru sikap dan perilaku orang yang ia 

kagumi, ledakan amarah sering disertai dengan tindakan merusak 

benda-benda disekitarnya, semakin hebat amarahnya semakin hebat 

tindakannya, anak mulai belajar untuk bekerja sama, bersamaan 

dengan meningkatnya kesempatan untuk bermain dengan anak lain. 

Perilaku berkuasa atau merajai mulai tampak di usia 3 tahun seiring 

dengan bertambah banyaknya kesempatan untuk kontak sosial.  

Keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain 

meningkat pada usia 4 tahun, Anak beranggapan bahwa perilaku 

nakal, perilaku mengganggu merupakan cara untuk memperoleh 

dukungan dari teman-teman sebaya.  
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2. Anak usia 7 tahun - seorang anak matang secara seksual 

Hurlock menyampaikan bahwa tibanya akhir masa kanak-

kanak dapat diketahui secara tepat, tetapi secara tepat kapan periode 

ini berakhir tidak dapat diketahui secara pasti karena kematangan tiap 

individu tidak selalu terjadi di usia yang sama. 

Pada periode ini merupakan periode dimana emosi seorang 

anak meningkat, jika anak sakit atau lelah, ia cenderung cepat marah 

dan rewel. pada masa ini keinginan anak untuk diterima sebagai 

anggota kelompok semakin kuat, merasa tidak puas  bila tidak 

bersama dengan teman-temannya. 

 

2.3.2 Perilaku Konsumen Anak 

  Suwandinata (2011) menyampaikan bahwa seorang anak pertama 

kali mengenal supermarket dan belajar menjadi konsumen dari keluarganya. 

Proses belajar tersebut disebut sebagai consumer socialization, dimana anak 

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan 

fungsi mereka sebagai konsumen di pasar (John,1999). Hal senada 

diungkapkan dalam penelitian Setiawati, Hartoyo dan Sukandar (2004) 

disampaikan bahwa perilaku konsumen anak tidak terlepas dari peran orang 

tua sebagai socialization agent untuk mengajar anaknya menjadi seorang 

konsumen yang rasional (consumer socialization). Lebih lanjut dikatakan 

bahwa perilaku orangtua akan dilihat dan ditiru anak, seorang anak akan 

lebih cepat memahami apa yang dilihat dan ditirunya. Sesuai pendapat 

Djamaludin (1995) bahwa gaya hidup, didikan orang tua dalam menghargai 

uang dan pola konsumtif yang ditanamkan orangtua pada anaknya lewat 

perilaku mereka sendiri, akan menjadikan perilaku konsumtif pada anak, 

karena anak akan meniru perilaku orangtua.  
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2.3.3 Fase Perkembangan Psikologis Pengamatan Anak 

Oswald Kroh dalam Kartono, 1979 menyatakan bahwa 

perkembangan fungsi pengamatan anak terdiri dari empat periode, yaitu: 

 1. Periode Sintese-Fantastis (7-8 tahun)  

Segala hasil pengamatan merupakan  kesan totalitas/global, 

sedangkan sifatnya masih samar-samar. Selanjutnya kesan-kesan 

tersebut dilengkapi dengan fantasi anak.  

  2. Periode Realisme-naif (8-10 tahun)  

Anak sudah dapat membedakan bagian, tapi belum mampu untuk 

menghubungkan satu dengan yang lain dalam hubungan yang 

totalitas. Unsur fantasi sudah mulai digantikan dengan 

pengalaman konkrit.  

  3. Periode Realisme-kritis (10-12 tahun)  

Pengamatan yang bersifat realistis. Anak pada masa ini sudah 

dapat mengadakan sintesa logis karena muncul pengertian, 

insight/wawasan, dan akal sudah mencapai taraf kematangan anak 

untuk bisa menggabungkan bagian menjadi satu kesatuan.  

  4. Periode Subjektif (12-14 tahun)  

Unsur emosi atau perasaan muncul kembali, dengan kuat 

mempengaruhi penilaian anak terhadap semua pengetahuan dan 

pengalamannya. 
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2.3.4 Tahap Perkembangan Anak menjadi Konsumen 

  Anak di usia yang berbeda memiliki persepsi dan perilaku konsumsi 

yang berbeda,  McNeal (1993) menyatakan bahwa terdapat lima tahapan 

yang dilalui seorang anak dalam perkembangannya menjadi konsumen, 

antara lain:  

1. Observing 

Tahap ini merupakan interaksi pertama anak mengenal pasar, dimana 

biasanya ibu membawa anaknya berbelanja ke supermarket dan toko-

toko, disanalah anak mulai melakukan kontak sensorik dengan 

lingkungan belanja. 

2. Make Request 

Anak-anak membuat permintaan dengan menunjuk, isyarat, bahkan 

membuat pernyataan kepada orang tua ketika melihat sesuatu pada 

saat berada di pertokoan.  

3. Making Selection 

Seorang anak mulai membuat pilihan saat ia mulai bisa berjalan, 

mereka mengalami kontak fisik pertama kali sebagai konsumen 

dengan mengambil sebuah produk atau brosur dari rak di pertokoan. 

4. Assisted Purchases 

Pada tahap ini seorang anak semakin sering melihat orang tua dan 

orang lain melakukan transaksi dengan uang sebagai alat pertukaran 

barang. Hal tersebut memberi pemahaman bagi anak bahwa toko 

merupakan penyedia barang dan uang merupakan alat tukar. 

5. Making Independent Purchases 

Tahap terakhir adalah dimana seorang anak melakukan pembelian 

secara mandiri tanpa bantuan orang tua. 

John (1999) dalam studinya mengenai consumer socialization lebih lanjut di 

sampaikan bahwa perkembangan anak sebagai konsumen melewati tiga 
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tahap, yaitu: Perceptual Stage (3-7 tahun), Analytical Stage (7-11 tahun), 

Reflective Stage (11-16 tahun). North dan Kotze (2001) menyatakan bahwa 

terdapat kesesuaian antara tahapan consumer socialization yang 

diungkapkan oleh McNeal dan John. Tahap observing, make request dan 

making selection dari McNeal sesuai dengan perceptual stage dari studi 

yang dilakukan John, pada tahap assisted purchased sesuai dengan 

analytical stage, dan making independent purchases sesuai dengan reflective 

stage.  

 

2.4 Keputusan Beli Orang Tua 

 Keputusan merupakan pilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan. 

(Schiffman dan Kanuk, 2007), lebih lanjut disampaikan bahwa keputusan 

beli merupakan serangkaian pilihan yang dibuat oleh individu sebelum 

melakukan pembelian, yang dimulai setelah konsumen telah membentuk 

kemauan untuk membeli. 

Setiadi (2003) menyampaikan bahwa pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran. 

Sasaran dalam penelitian ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan yang 

dilakukan orang tua dalam membelanjakan sumber dayanya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan anaknya. Pengambilan keputusan 

konsumen menurut Setiadi melewati lima langkah: 

Tabel 2.1 

Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

1. Pengenalan 
Kebutuhan 

 

Persepsi konsumen mengenai 
perbedaan antara kondisi 
sesungguhnya dengan kodisi yang 
diinginkan yang akhirnya 
membangkitkan dan mengaktifkan 
proses keputusan.  



	   15	  

2. Pencarian Informasi 
 

Konsumen mencari informasi yang 
disimpan dalam ingatan (pencarian 
internal) atau mendapatkan informasi 
yang relevan dengan keputusan dari 
lingkungan (pencarian eksternal). 

3. Evaluasi Alternatif 
 

Tindakan dimana konsumen 
mengevaluasi pilihan berkenaan 
dengan manfaat yang diharapkan dan 
menyempitkan pilihan. 

 

4.   Pembelian Konsumen menerima alternatif yang 
dipilih atau pengganti yang dapat 
diterima. 
 

5.   Hasil / Pasca 
Pembelian 

 

Konsumen mengevaluasi apakah 
alternatif dipilih memenuhi kebutuhan 
dan harapan segera sesudah digunakan. 

 

  Sumber: Setiadi 2003 
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2.5 Anak Sebagai Pemengaruh 

 Peran anak sebagai pemengaruh di dorong kekuatan pengaruh anak 

yang dikenal dengan istilah pester power. Usaha yang dilakukan anak-anak 

untuk mempengaruhi orang tua atau orang di sekitar mereka yang dilakukan 

secara frontal dan berhasil (Nicholls and Cullen, 2004). Mikkelsen (2007) 

mendefinisikan “influencer” sebagai usaha aktif dan pasif untuk mencapai 

persetujuan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan beli orang tua 

sehingga mencapai hasil tertentu. Active influence disebut juga sebagai 

direct influence dimana seorang anak berinteraksi langsung dengan orang tua 

dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan 

(Kotler, 2012). Passive influence atau indirect influence merupakan bentuk 

perhatian atau kesadaran dari orang tua akan keinginan anak yang dipenuhi 

tanpa adanya interaksi langsung terlebih dahulu diantaranya (Mikkelsen, 

2007). 

Anak-anak mempengaruhi keputusan pembelian dalam berbagai 

macam produk, Jensen (1995) melakukan penelitian pada tiga macam 

kategori produk yaitu: kategori produk untuk anak-anak, produk untuk 

konsumsi keluarga, dan produk untuk orang dewasa ia menyatakan bahwa 

pengaruh anak tidak terbatas hanya pada produk dimana mereka terlibat 

sebagai pengguna saja. Lebih lanjut lagi di katakan bahwa pada produk yang 

terkait dengan anak-anak (mainan, sereal dan snack), mereka akan menjadi 

pencari informasi, inisiator aktif, dan pembeli (Kaur dan Singh, 2006). 

 Penelitian lain menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin seorang 

anak juga mempengaruhi keputusan pembelian keluarga, anak perempuan 

memiliki pengaruh tinggi terhadap produk-produk rumah tangga seperti 
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pakaian, alat pemanggang roti, dan kertas tulis, sedangkan anak laki-laki 

lebih memiliki pengaruh pada hal seperti video games dan CD (McNeal dan 

Yeah, 2003). 

2.6 Persepsi Orang Tua Tentang Keinginan Anak 

  Kotler (2012) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana 

seseorang memilih, mengelola dan menafsirkan masuknya informasi untuk 

menciptakan gambaran keseluruhan.  

Lebih lanjut lagi Schiffman dan Kanuk (2000) menyatakan bahwa persepsi 

merupakan proses dimana individu memilih, mengelola dan 

menginterpretasi stimulus ke dalam sebuah gambaran yang jelas dan berarti. 

Senada dengan hal tersebut Prasetijo dan Ihalauw (2005) menyampaikan 

bahwa persepsi merupakan proses dimana rangsangan yang diterima 

seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan di interpretasikan. 

Rangsangan dalam penelitian ini mengacu pada keinginan anak sewaktu 

menginginkan sebuah produk barang maupun jasa, yang kemudian 

rangsangan tersebut membentuk persepsi dari orang tua mengenai keinginan 

anaknya yang membawa pengaruh terhadap keputusan beli orang tua. 

  Sebagian besar seorang anak belajar menjadi konsumen pada saat 

berbelanja dengan orang tua.  Anak belajar menjadi konsumen dengan 

mengamati perilaku dan meniru perilaku orang tuanya, pada saat itu perlu 

bagi orang tua untuk mengatur perilaku anak dengan otoritasnya sebagai 

orang tua dan melakukan sosialisasi terhadap mereka (Kaur dan Singh, 

2006). John (1999) menambahkan bahwa selain orang tua, teman-teman 

sebaya, sekolah, media masa, dan retailers juga ikut terlibat sebagai agen 

sosialisasi. Penting bagi orang tua untuk mensosialisasikan atau mendidik 

anaknya sebagai seorang konsumen, yaitu dengan memberikan pemahaman 

singkat mengenai alasan-alasan mengapa orang tua menolak atau 

mengabulkan permintaan dari anak. 
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2.7 Kaitan Nalar Antar Konsep 

2.7.1 Kaitan Persepsi Orang Tua Tentang Keinginan Anak Terhadap 

Keputusan Beli Orang Tua. 

  Pada dasarnya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-

anaknya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga makanan yang 

dikonsumsi. Banyak orang tua yang akhirnya memilih untuk sama-sama 

bekerja, dengan tujuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi keluarga. 

Peran anak sebagai pemengaruh lebih besar dalam keluarga yang memiliki 

penghasilan tinggi (Atkin, 1978). Meningkatnya penghasilan keluarga akan 

membawa perubahan gaya hidup (lifestyle) dalam keluarga tersebut. 

Perubahan gaya hidup tersebut mendorong anak untuk memasuki dunia yang 

lebih dewasa dari yang seharusnya belum mereka alami, berbeda degan gaya 

hidup anak pada generasi sebelumnya kini telah mengkonsumsi video 

games, TV dan media lainnya. 

  Seiring dengan meningkatnya ekonomi keluarga dan perubahan gaya 

hidup (lifestyle), maka kebutuhan konsumsi dalam keluarga akan meningkat 

pula. Oleh sebab itu, orang tua akan semakin memperhatikan keinginan dan 

kebutuhan anaknya. Bentuk perhatian tersebut dilakukan oleh orang tua 

dengan cara memperhatikan tingkah laku anaknya, yang pada akhirnya hal 

tersebut akan menjadi stimulus bagi orang tua. Stimulus tersebut semakin 

jelas terlihat pada saat anak menginginkan sebuah produk maupun jasa, 

mereka akan memberikan stimulus dengan cara mereka meminta, merengek, 

merajuk, bahkan menangis, Reaksi akibat stimulus tersebut membentuk 

persepsi dari orang tua mengenai keinginan anaknya serta akan mengarahkan 

orang tua pada objek yang diinginkan oleh anak.  

  Haryanto (2008) menyampaikan bahwa sewaktu anak memiliki 

keinginan untuk membeli sebuah produk mereka akan menggunakan 

influence power mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, 
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keinginan yang terpenuhi tersebut akan tersimpan sebagai pengalaman yang 

menyenangkan. Hal tersebut kemudian ditangkap oleh orang tua dan 

membentuk persepsi orang tua tentang keinginan anaknya. Dari penjelasan 

diatas maka dapat dikembangkan proposisi: 

P1: Persepsi orang tua tentang keinginan anak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan beli orang tua. 

 

2.7.2 Kaitan Anak Sebagai Pemengaruh terhadap Keputusan Beli 

Orang Tua 

  Tuntutan ekonomi keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua 

menimbulkan fenomena bahwa kedua orang tua dalam keluarga sama-sama 

bekerja, sehingga orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk anak 

mereka. Jumlah waktu yang dihabiskan orang tua jauh dari rumah adalah 

variabel penjelas yang signifikan bagi pengaruh anak (Jenkins, 1979).  

  Penelitian menunjukkan bahwa 2/3 anak berusia 6-14 tahun 

memasak untuk dirinya sendiri 1-5 kali dalam seminggu dan 49% dari 

mereka juga membeli bahan makanan atau berpartisipasi dalam kegiatan 

belanja keluarga. Banyaknya waktu yang dihabiskan kedua orang tua diluar 

rumah karena bekerja menimbulkan konsekuensi dimana orang tua tidak 

memiliki tenaga dan waktu yang cukup untuk memonitor konsumsi (food) 

dan konsumsi media (advertising) untuk anaknya. Meningkatnya 

ketidakhadiran orang tua bagi anaknya atau meningkatnya jumlah ibu yang 

bekerja tersebut mendorong anak menjadi konsumen independen pada usia 

sedini mungkin (Cook, 2003 dalam Suwandinata, 2009). 

  Perasaan bersalah juga menjadi salah satu pendorong semakin 

kuatnya pengaruh anak dalam keputusan beli orang tua. Perasaan bersalah 

tersebut timbul ketika orang tua meninggalkan rumah.  Sebagai timbal balik 

dari perasaan bersalah karena sering meninggalkan anaknya, maka orang tua 
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cenderung memanjakan anak dengan menuruti apa yang di inginkan oleh 

anaknya sewaktu melakukan pembelian (anak sebagai pemengaruh). Oleh 

karena itu anak memiliki kecenderungan mempengaruhi keputusan beli 

orang tua. Berdasarkan kaitan nalar antar konsep diatas diperoleh proposisi: 

P2: Anak sebagai pemengaruh berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan beli orang tua. 

 

2.7.3 Kaitan Persepsi Orang Tua Tentang Keinginan Anak dan Anak 

Sebagai Pemengaruh Terhadap Keputusan Beli Orang Tua. 

Keputusan beli merupakan serangkaian pilihan yang dibuat sebelum 

seseorang melakukan pembelian, yang dimulai setelah ia membentuk 

keinginan untuk membeli. Ketika orang tua hendak melakukan pembelian 

untuk anak pastinya orang tua akan mencari tahu apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan anaknya. Dalam proses pencarian tersebut tentunya 

orang tua akan memperhatikan tingkah laku, yang akhirnya hal tersebut 

menjadi stimulus yang membentuk persepsi orang tua tentang keinginan 

anaknya. Jika persepsi yang terbentuk adalah positif maka orang tua akan 

melakukan pembelian 

Keputusan beli orang tua akan semakin cepat terlaksana apabila 

persepsi orang tua tentang keinginan anaknya tersebut diperkuat dengan 

adanya stimulus dari anak secara langsung sebagai pemengaruh, biasanya 

anak akan melakukan usaha untuk mendapatkan keinginannya dan seringkali 

disampaikan dengan cara meminta langsung produk yang diinginkan, 

merengek atau bahkan menangis. 

Dengan kata lain keputusan beli semaki akan cepat terlaksana bila 

kedua pihak yaitu konsumen akhir (anak) dan penopang daya beli (orang 

tua) sama-sama memiliki persepsi positif akan suatu produk. Schiffman dan 

Kanuk (2007) Keputusan Pembelian akan cepat terlaksana apabila muncul 
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persepsi positif mengenai produk yang hendak dibeli. Berdasarkan kaitan 

nalar antar konsep diatas maka dapat diperoleh proposisi: 

P3: Persepsi Orang Tua Tentang Keinginan Anak dan Anak Sebagai 

Pemengaruh berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Beli Orang 

Tua. 

 

2.8 Pengembangan Model 

  Berdasarkan hasil telaah pustaka dan pengembangan proposisi yang 

sebelumnya maka dapat dibuat sebuah model untuk menjawab masalah 

penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
Pengembangan Model 
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