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2.      TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 KerangkaTeoritis 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

Menurut Ma’ruf (2005) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai proses 

yang terjadi pada konsumen ketika ia memutuskan untuk membeli, apa yang 

dibeli, dimana dan bagaimana membelinya. Schiffman dan Kanuk (2008) perilaku 

konsumen (consumer behavior) merupakan perilaku yang ditunjukan dalam 

mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan menentukan produk serta jasa. 

 

2.1.2 Perilaku Pembelian Online 

Pola perilaku ketika akan melakukan pembelian online sebenarnya tidak 

jauh berbeda dengan pola diatas. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang 

mengubah pola perilaku tersebut dalam dunia online. Hal ini dikarenakan 

karakteristik dunia online yang serba cepat, mudah dalam memperoleh informasi, 

dan bersifat global. Menurut Sarwono & Prihantono (2012), perilaku yang 

berubah karena dampak transaksi online diantaranya : 

1. Cara memperoleh informasi produk atau jasa. 

2. Cara melakukan pembelian dari mana saja karena konsumen hanya cukup 

dengan membuka website perusahaan. 

3. Hilangnya tatap muka dengan pihak penjual. 

4. Cara menawar harga. 

5. Kemudahan dalam memperoleh barang yang dibeli. 

6. Kemungkinan berkurangnya loyalitas terhadap perusahaan tertentu karena 

kemudahan dalam memilih barang melalui internet. 

 

2.1.3 Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2004) terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat beli 

seseorang dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu situasi tidak 

terduga (unexpected situation) dan sikap terhadap orang lain (respect to others). 

Sedangkan menurut Ma’ruf (2005) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

proses yang terjadi pada konsumen ketika ia memutuskan untuk membeli, apa 



5 

 

yang dibeli, dimana dan bagaimana membelinya. Schiffman dan Kanuk (2008) 

perilaku konsumen (consumer behavior) merupakan perilaku yang ditunjukan 

dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan menentukan produk serta 

jasa. 

Kotler dan Armstong (2004) menjelaskan bahwa keputusan pembelian 

merupakan tindakan atau perilaku seseorang dalam melakukan keputusan untuk 

memilih suatu produk baik dari sisi jenis maupun kuantitas produk itu sendiri. 

Proses keputusan itu sendiri paling tidak ada lima tahapan meliputi pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, penentuan pembelian 

dan perilaku pembelian yang umumnya merupakan kepuasan atas pemilihan 

keputusan yang diambil. 

Kotler dan Keller (2013) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan 

selalu berhubungan dengan situasi yang tidak terduga dan sikap terhadap 

pembelian. Keputusan pembelian berkaitan dengan bagaimana memahami 

pembuatan keputusan konsumen, untuk itu harus dipahami sifat-sifat keterlibatan 

konsumen dengan produk atau jasa (Sutisna, 2003). Proses pengambilan 

keputusan ini diawali dengan pengenalan kebutuhan oleh konsumen, diikuti 

dengan pencarian informasi, evaluasi alternatif dan keputusan membeli dan 

evaluasi setelah membeli (Suryani, 2008). 

  

 

Gambar 2.1 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan. 

 Tahap pertama, pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen 

menghadapi suatu masalah, yaitu keadaan dimana terdapat perbedaan antara 

keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Tahap kedua, 

pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa 

kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan didalam ingatannya 

(pencarian internal) dan mencari informasi dari luar (pencarian eksternal). 

 Tahap ketiga dari proses keputusan konsumen adalah evaluasi alternatif. 

Evaluasi alternatif adalah proses pengevaluasian pilihan produk dan merek, dan 

memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen yang menghasilkan tahapan 
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keempat yaitu dalam pengambilan keputusan konsumen, sebagai pemecah 

masalah, harus berfokus pada tujuan konsumen yang mereka cari untuk dicapai 

atau dipuaskan. Setelah melalui tahap pembelian konsumen akan masuk dalam 

tahap akhir yaitu mengevaluasi hasil pembelian yang dilakukannya, hasil evaluasi 

ini dapat berupa kepuasan atau ketidakpuasan, jika konsumen merasa puas maka 

konsumen akan loyal terhadap produk atau merek tersebut tetapi jika konsumen 

merasa tidak puas maka akan timbul penilaian negatif terhadap produk atau merek 

tersebut (Sumarwan, 2004). 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Membeli  

2.1.4.1 Usia 

Menurut Kotler (2002) orang membeli barang dan jasa yang berbeda 

sepanjang hidupnya. Seseorang akan membeli produk atau jasa untuk memuaskan 

kebutuhan dan keiinginannya. Kebutuhan seseorang berbeda dalam hal jumlah 

maupun jenisnya sejalan dengan umur seseorang. 

 

2.1.4.2 Tingkat Pendidikan 

   Pengertian yang lebih luas konsumen adalah pemakai barang dan jasa. 

Dengan demikian pendidikan konsumen merupakan suatu pendidikan yang 

mengajarkan bagaimana membeli atau memakai barang dan jasa yang tersedia 

dipasaran untuk mencapai kepuasan yang maksimal (Sudaryati, dkk, 2005). 

 

2.1.4.3 Kelompok Acuan 

Menurut Kotler (2002) yaitu kelompok acuan seseorang terdiri dari semua 

kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok 

keanggotaan adalah kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan 

rekan kerja, yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan 

informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder, seperti kelompok 

keagamaan, professional, dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal. 
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Kelompok acuan/referensi ini juga mempengaruhi konsumen dalam 

pembeliannya dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah 

laku. Anggota-anggota kelompok referensi sering menjadi penyebar pengaruh 

dalam hal selera dan hobi. 

Konsumen selalu mengawasi kelompok tersebut baik perilaku fisik 

maupun mentalnya. Termasuk kelompok referensi ini antara lain : serikat buruh, 

tim olahraga, perkumpulan, kesenian dan sebagainya (Dharmestha dan Handoko, 

2004). 

 

2.1.4.4 Tingkat Pendapatan 

Santoso (2007: 90) menyatakan pendapatan adalah arus masuk atau 

penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari 

keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau 

aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti 

(major/central operation) yang berkelanjutan (regular) dari suatu perusahaan. 

 

2.1.4.5 Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau 

jasa (Kotler, 2004). Secara lebih luas harga adalah keseluruhan nilai yang 

ditukarkan untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah 

produk atau jasa. Konsumen akan memilih harga yang paling baik diantara yang 

paling baik ditawarkan oleh penjual yang berbeda (Bourlakis, Papagiannidis, dan 

Fox, 2008). 

 

2.1.4.6 Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan 

atau dikonsumsi konsumen. Unsur-unsur yang terkait dengan suatu produk adalah 

kualitas, penampilan (features), pilihan yang ada (options), gaya, merek, 

pengemasan, ukuran, jenis (product lines), macam (product items), jaminan, dan 

pelayanan (Kotler, 2002). Selain itu menurut Tjiptono (2008) produk dapat pula 

didefinisikan sebagai presepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui 

hasil produksinya. 
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2.1.4.7 Belanja online 

Turban et al. (2004), Katawetawaraks dan Wang (2011) menjelaskan 

bahwa belanja online adalah kegiatan pembelian produk (baik barang ataupun 

jasa) melalui media internet. Kegiatan belanja online meliputi kegiatan Business 

to Business (B2B) maupun Business to Consumers (B2C). Sementara pada 

penelitian kegiatan belanja online dikaitkan dengan B2C karena kegiatan 

pembelian yang dimaksudkan adalah kegiatan pembelian yang digunakan oleh 

konsumen sendiri, tidak dijual kembali. Kegiatan belanja online di sini adalah 

transaksi yang bersifat ritel dengan pembeli individu, sehingga belanja online di 

sini adalah sebuah keputusan pembelian yang dilakukan oleh individu secara 

online. Salah satu manfaat dalam belanja online adalah calon pembeli dapat 

melihat terlebih dahulu (produk) yang akan dibelinya melalui web yang 

ditawarkan oleh penjual. Kegiatan ini sering disebut dengan searching. 

Menurut Triton (2006), Internet juga berperan penting dalam dunia 

ekonomi dan bisnis. Dengan hadirnya e-commerce, kegiatan bisnis dapat 

dilakukan secara lintas negara tanpa pelakunya perlu beranjak dari ruangan tempat 

mereka berada. Fasilitas e-commerce menawarkan berbagai kemudahan dalam 

melakukan transaksi di Internet. Bagi mereka yang gemar bersosialisasi atau 

mencari sahabat, Internet menawarkan berjuta kesempatan, baik melalui e-mail 

maupun chatting. Para pengguna Internet dapat menjalin komunikasi dengan 

rekan-rekannya di segala penjuru dunia dalam waktu singkat dan biaya yang 

relatif murah. 

 

2.1.4.8  Kepercayaan 

 Kepercayaan merupakan hal yang paling utama saat kita 

membangunsebuah bisnis. Dalam suatu transaksi bisnis antara kedua belah pihak 

atau lebih akan terjadi apabila masing-masing dari mereka saling mempercayai. 

Menurut Ba dan Pavlou (2002) kepercayaan adalah penilaian hubungan seseorang 

dengan orang lain yangakan melakukan transaksi tertentu menurut harapan orang 

kepercayaannya dalam suatu lingkungan yang penuh ketidak-pastian. 
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2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Alat Analisis Hasil Penelitian 

Sofiani (2008) 

“Analisis Preferensi 

Konsumen Terhadap 

Aglonema Hibrida 

Lokal” (Kasus 

Konsumen Nurseri D5 

Hijau Asri Flora, 

Jakarta Selatan) 

Deskriptif dan 

kuantitatif dengan 

analisis regresi 

logistik dan analisis 

konjoin. 

1. Karakteritik umum Aglonema 

sebagian besar adalah berjenis 

kelamin perempuan berusia menengah 

(34-55) tahun, berstatus menikah, 

pegawai, pegawai swasta 

berpendapatan lebih dari Rp 

10.000.000,- per bulan, 

pengeluarannya Rp 5.000.000,- - Rp 

10.000.000,- per bulan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli 

tanaman Aglonema hibrida lokal 

adalah faktor tingkat pendidikan 

(sarjana, SMU), berpendapatan lebih 

dari Rp 10.000.000,- per bulan dan 

pengeluaran Rp 10.000.000,- per 

bulan. 

3. Berdasarkan hasil analisis konjoin 

dengan bantuan kombinasi atibut, 

konsumen banyak memilih tanaman 

Aglonema hibrida lokal. Warna yang 

paling banyak dipilih adalah warna 

hijau-putih, harga berkisaran antara 

Rp 100.000,- - Rp 200.000,- per daun. 

Nurhayati (2010) 

“Analisis Minat 

Konsumen Dalam 

Membeli Tanaman 

Hias di Kecamatan 

Marpoyan Damai 

Pekanbaru” 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif dengan 

menggunakan skala 

likert. 

1. Dari dimensi selera konsumen, dari 

ketiga usaha hias / bunga hias yang 

memiliki total indikator jenis tanaman, 

kualitas tanaman, dan gaya hidup yaitu 

usaha tanaman hias / bunga hias Mica 

Fower dengan total skor 232 dengan 

presentase skor 77,33%.  

2. Dari dimensi harga, ketiga usaha hias / 

bunga hias yang memiliki total skor 

tertinggi dari jenis indikator jenis 

tanaman, kualitas tanaman, dan gaya 

hidup yaitu usaha tanaman hias / 

bunga hias Mica Fower dengan total 

skor 173 dengan presentase skor 

86,5%.  

3. Dari dimensi pelayanan, ketiga usaha 

hias / bunga hias yang memiliki total 

skor tertinggi dari jenis indikator jenis 

tanaman, kualitas tanaman, dan gaya 

hidup yaitu usaha tanaman hias / 

bunga hias Agro Lestari Bertuah 

dengan total skor 315 dengan 

presentase skor 78,75%. 
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Penulis Alat Analisis Hasil Penelitian 

Baskara dan Hariyadi 

(2014) 

“Analisis pengaruh 
kepercayaan, 
keamanan, kualitas 
pelayanan dan 
persepsi akan resiko 
terhadap keputusan 
pembelian melalui 
situs jejaring sosial 
(social networking 
websites) 
(studi pada mahasiswa 

di kota semarang)” 

 

Kuantitaif Deskriptif 

dengan analisis 

regresi linear 

berganda dan skala 

likert 

1. Ada pengaruh positif namun tidak 

signifikan antara kepercayaan terhadap 

keputusan pembelian melalui situs 

jejaring sosial.  

2. Tidak ada pengaruh positif dan 

signifikan antara keamanan terhadap 

keputusan pembelian melalui situs 

jejaring sosial.  

3. Ada pengaruh positif dan signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian melalui situs 

jejaring sosial.  

4. Ada pengaruh positif dan signifikan 

antara persepsi akan resiko terhadap 

keputusan pembelian melalui situs 

jejaring sosial.  

 

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, dan 

tinjauan pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

diduga bahwa faktor usia, tingkat pendidikan, kelompok acuan, tingkat 

pendapatan, harga, produk, belanja online, kepercayaan berpengaruh nyata 

terhadap keputusan pembelian konsumen dalam membeli tanaman hias 

(Sansevieria) secara online melalui media sosial facebook. 

 

 

 

 


