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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam perolehan, 

pengonsumsian, dan penghabisan produk maupun jasa, termasuk proses yang mendahului 

dan menyusul tindakan ini (Engel at el , 2006). Istilah perilaku erat hubungannya dengan 

objek yang studinya diarahkan pada permasalahan manusia dibidang pemasaran, konsep 

perilaku konsumen secara terus menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan. 

Beberapa pendapat tentang definisi perilaku konsumen, yaitu : 

1. Moven dan Minor (2002), mengatakan perilaku konsumen adalah studi unit-

unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, 

penggunaan dan pembelian, dan penentuan barang, jasa, dan ide. 

2. Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana pembuat keputusan, 

baik individu, kelompok, ataupun organisasi, membuat keputusan-keputusan 

beli maupun melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 

mengkonsumsinya. (Prasetijo, Ihalauw, 2005: 9) 

3. Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi (perasaan) dan 

kognisi (pikiran), perilaku dan lingkungannya dimana manusia melakukan 

kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. (Setiadi, 2003: 3) 

4. Perilaku konsumen adalah tindakan individu yang secara langsung terlibat 

dalam usaha memperoleh menggunakan barang-barang jasa ekonomis 

termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan 

tindakan tersebut. (Mangkunegara, 2002: 3) 

5. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi unit pembelian dan proses 

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

pengalaman, serta ide. (Kotler, 2005) 

Jadi bisa diartikan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas dalam mengevaluasi, memperoleh barang dan jasa serta segala 

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

suatu produk atau barang jasa. 
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2.1.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, 

pembelian, penggunaan bergam produk, dan merek pada setiap periode tertentu. 

Berbagai macam keputusan mengenai aktivitas kehidupan dilakukan setiap hari 

oleh setiap konsumen tanpa menyadari bahwa mereka telah mengambil keputusan. 

Kotler dan Amstrong (1996) dalam Yuniarti (2015 : 215-217), ada empat 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian, yaitu : 

1. Faktor Budaya 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, 

dan perilaku dari keluarga, serta lembaga penting lainnya. Setiap 

kebudayaan terdiri dari subbudaya yang lebih kecil, yang memberikan lebih 

banyak ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Banyak 

subbudaya membentuk segmen pasar penting dan program pemsaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.  

Kemudian kelas sosial yang relatif homogen dan permanen, yang 

tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai, minat, dan 

perilaku yang serupa. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, 

tetapi juga indikator lain, seperti pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. 

2. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti 

kelompok kecil, keluarga serta peranan dan status sosial konsumen. 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Keluarga 

merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat dan telah menjadi objek penelitian yang luas. Bagi seorang 

individu, keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling 

berpengaruh. 

Peran status atau kedudukan seseorang dalam kelompok dapat 

ditentukan berdasarkan peran status. Peran meliputi kegiatan yang 

diharapkan akan dilakukan seseorang. Tiap-tiap peran menghasilkn status. 

Orang-orang memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran status 

mereka di masyarakat. 
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3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, serta kepribadian. 

Usia dan tahap siklus hidup seseorang dalam membeli barang dan jasa 

berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap produk berkaitan 

dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. Pekerjaan 

dan lingkungan ekonomi seseorang juga mempengaruhi pola konsumsi 

seseorang, yaitu pilihan produk ditentukan oleh pengahsilan yang 

didapatkan. Kepribadian dan konsep diri setiap orang yang berbeda juga 

mempengaruhi pembelian. Kepribadian dijelaskan dengan menggunakan 

ciri-ciri, seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kemampuan 

bersosialisasi, dan kemampuan beradaptasi.  

4. Faktor Psikologi 

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta 

kepercayaan. Menurut Jeffrey et.al. (1996), motivasi merupakan proses 

yang terjadi karena adanya kebutuhan, keinginan, ataupun harapan yang 

tidak terpenuhi. Dalam motivasi inilah sangat dimungkinkan terjadi 

perbedaan antara konsumen yang satu dan yang lain meskipun mereka 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. 

Persepsi adalah bagaimana seseorang yang termotivasi bertindak 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi merupakan 

proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, 

mengordinasikan, dan menginterpretasi masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran yang memiliki arti. Pemahaman terhadap persepsi 

dan proses yang berkaitan sangat penting bagi pemasar dalam upaya 

membentuk persepsi yang tepat. Terbentuknya persepsi yang tepat pada 

konsumen menyebabkan mereka mempunyai kesan dan penilaian yang 

tepat. Berdasarkan persepsi inilah konsumen tertarik dan membeli. 

Pengetahuan adalah pembelajaran dalam proses pembelian. Dalam 

membeli, konsumen juga akan memilih produk yang diingat dalam 

benaknya. Ingatan konsumen terhadap merek produk umumnya adalah 

produk yang sering didengar dan dilihat. Hal tersebut tidak terlepas dari 

pembelajaran yang berlangsung lebih cepat apabila pemasar mampu 
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menyusun strategi pemasaran yang tepat yang memungkinkan konsumen 

melakukan pembelajaran yang lebih cepat. 

Keyakinan atau kepercayaan dan sikap merupakan suatu tindakan 

pembelajaran yang mempengaruhi seseorang dalam membeli. Keyakinan 

dapat membentuk citra produk dan merek. Konsumen yang suka bersikap 

positif terhadap produk cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk 

memilih dan membeli produk yang disukainya. Sebaliknya, jika konsumen 

bersikap negatif terhadap produk, akan memperhitungkan produk tersebut 

sebagai pilihan pembelian, bahkan tidak jarang akan menyampaikan 

ketidaksukaannya kepada teman, kerabat, atau tetangga. 

  

2.1.2. Tahap-Tahap Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2000: 190), untuk sampai pada tahap pembelian terdapat 

langkah-langkah dalam proses pembelian dengan suatu tahapan. Proses 

pengambilan keputusan meliputi serangkaian tahapan, yaitu : 

1. Identifikasi masalah : merupakan proses dimana pembeli mengenali 

sebuah masalah atau kebutuhan yang timbul dari rangsangan internal 

atau rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi : konsumen yang tertarik terhadap sebuah produk 

akan mencari informasi mengenai produk tersebut. 

3. Evaluasi alternatif : sesudah mendapatkan informasi mengenai produk 

tersebut, maka dibuatlah evaluasi untuk memilih satu atau beberapa 

alternatif. 

4. Keputusan membeli : sesudah mengevaluasi sebuah produk dan 

melihat secara jelas produk tersebut, maka konsumen membuat 

keputusan untuk membeli sebuah produk. 

5. Evaluasi purnabeli : setelah melakukan pembelian terhadap sebuah 

produk, konsumen merasakn sebuah tingkat kepuasan atau tingkat 

ketidakpuasan. 

Dalam melakukan keputusan pembelian sebuah produk, konsumen sangat 

dipengaruhi oleh berbagai hal. Faktor-faktor seperti yang dijelaskan diatas yang 

menyebabkan produsen saling berkompetisi untuk merebut minat konsumen. Pada 

akhirnya hal tersebut juga akan mempengaruhi kompetisi bisnis mereka. 
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2.2.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Tabel Peneliti Terdahulu 

No. Peneliti Judul Tujuan 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Risva 

Muhrisul 

Ahwar 

(2016) 

Analisis faktor 

Yang 

memperngaruhi 

Perilaku 

Konsumen 

Dalam 

Keputusan 

Pembelian 

Smartphone 

Samsung 

Untuk mengetahui 

pengaruh perilaku 

konsumen dalam 

keputusan 

pembelian 

smartphone 

Samsung. 

Teknik anallisis 

data menggunakan 

metode regresi 

linier berganda. 

Dari hasil 

penelitian, 

varibale budaya, 

sosial, pribadi 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Variabel bebas 

lainnya yaitu 

psikologis 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Herdi 

Jayakusumah 

(2011) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Konsumen 

Dalam 

Keputusan 

Pembelian Teh 

Celup 

Sariwangi 

(Studi Kasus 

Pada 

Masyarakat 

Kota Bekasi) 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

dipertimbangkan 

oleh konsumen 

dalam melakukan 

keputusan 

pembelian produk 

teh celup sariwangi 

di Kota Bekasi.  

Teknik analisis data 

menggunakan 

metode regresi 

linier sederhana. 

Hasil dari 

penelitian ini 

bahwa faktor 

psikologis, faktor 

produk, faktor 

sosial, faktor 

distribusi, faktor 

harga, faktor 

promosi, dan 

faktor individu 

sangat 

mempengaruhi 

konsumen dalam 

keputusan 

pembelian Teh 

Sariwangi. 
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3. Totok 

Murtoyo 

(2014) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Konsumen 

Dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Sepatu 

Futsal Merk 

Adidas Pada 

Pelanggan 

Lapangan 

Futsal Gor 

Surya Di 

Boyolali 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

konsumen yang 

terdiri dari faktor 

budaya, sosial, 

pribadi, dan 

psikologis 

terhadap 

keputusan 

pembelian produk 

sepatu futsal merk 

Adidas dan untuk 

mengetahui 

diantara faktor 

tersebut yang 

berpengaruh 

dominan terhadap 

keputusan 

pelanggan 

lapangan futsal 

untuk membeli 

produk sepatu 

futsal merk Adidas 

pada pelanggan 

lapangan GOR 

Surya di Boyolali. 

Teknik analisis 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah statistik 

deskriptif,  yang 

dinagi menjadi 3 

kategori, yaitu 

tinggi, sedang, dan 

rendah. 

Hasil dari 

penelitian ini 

dapat 

disimpulkan 

bahwa faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian (X) 

terhadap 

keputusan 

pembelian (Y) 

yaitu faktor 

pribadi yang 

paling dominan. 

Jadi faktor yang 

paling 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian adalah 

faktor pribadi. 

 

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelian di atas adalah pada penelitian di 

atas hanya sebatas meneliti variabel perilaku konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, 

faktor pribadi, dan faktor psikologis. Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah peneliti tidak hanya meneliti pada varibel faktor perilaku konsumen saja, tetapi 

peneliti mencoba menghubungkan dengan variabel yang diteliti yaitu keputusan pembelian. 

Perbedaan yang lain adalah pada objek penelitian dan tempat penelitian. Meskipun ada 

kesamaan metode yang mengguunakan metode kuantitatif. 
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2.3. Kerangka Pikir 

Seorang konsumen smartphone Samsung di mana akan memutuskan membeli suatu 

produk akan dipengaruhi oleh beberapa faktor perilaku konsumen yaitu faktor budaya, 

faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Selanjutnya mereka akan melakukan 

beberapa perilaku indikator keputusan pembelian yaitu identifikasi masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, dan evaluasi purnabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan “a tastable statement” yang didasarkan pada hubungan dua 

atau lebih variabel dari sebuah kerangka kerja teoritis yang dikembangkan (Ferdinand, 

2006). 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran teoritis dan penelitian terdahulu, maka 

hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada faktor yang signifikan antara faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi, dan faktor psikologi dengan keputusan pembelian produk smartphone Samsung.  

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi, dan faktor psikologi dengan keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 

 


