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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Dasar 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat penting dalam pemasaran, karena dengan 

mempelajari perilaku konsumen dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan dalam aktifitas manajemen pemasaran serta perusahaan dapat 

mengetahui bagaimana cara memuaskan konsumen yang selalu berubah dari waktu 

ke waktu dan bersifat dinamis. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana 

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

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

mereka (Kotler & Keller, 2009). Perilaku yang ditunjukan dalam mencari, membeli, 

menggunakan, menilai, dan menentukan produk, jasa, dan gagasan” Schiffman & 

Kanuk, 2007). 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen merupakan suatu proses dimana seseorang atau sekelompok orang dapat 

menentukan sikap atau persepsi terhadap suatu produk, pemikiran, atau pengalaman 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu perilaku konsumen 

berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan untuk menggunakan barang atau 

jasa untuk memuaskan kebutuhannya atau keinginannya. 

2.1.2 Model Perilaku Pembeli 

Dalam perilaku konsumen tersebut terdapat berbagai karakteristik atau faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seorang konsumen. Oleh karena 

itu perusahaan harus dapat mengetahui perilaku konsumen tersebut, terutama 

mengenai informasi siapa yang membuat keputusan pembelian, tipe keputusan 

pembelian konsumen dan juga tahap-tahap proses keputusan pembelian. 
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Gambar 2.1 : Model Perilaku Konsumen 

Sumber:  Kotler & Keller (2009) 

Dari gambar di atas diketahui bahwa rangsangan dari luar baik berupa 

rangsangan pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi maupun 

rangsangan lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan budaya dapat mempengaruhi 

pilihan konsumen sebelum melakukan pembelian terhadap suatu produk atau jasa.  

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan 

psikologis yang terdapat juga dalam karakteristik konsumen.  

2.1.3  Faktor - faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian  

Menurut perilaku konsumen dalam membeli sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi (Kotler & Keller, 2009). Adapun 

faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Faktor kebudayaan 

a.  Kebudayaan  

Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. Jika makhluk yang paling rendah perilakunya 

sebagian besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia sebagian besar 

adalah dipelajari. 

b. Sub-budaya. 

 Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub-budaya yang 

lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. 

c. Kelas sosial 

 Sebenarnya semua masyarakat manusia menampilkan lapisan-lapisan 

sosial. Lapisan- lapisan sosial ini kadang-kadang berupa sebuah sistem 

kasta dimana para anggota kasta yang berbeda memikul peranan tertentu 

dan mereka tak dapat mengubah keanggotaan kastanya. Kelas sosial 

mempunyai ciri-ciri, yaitu orang berada dalam setiap kelas sosia l 

cenderung berperilaku serupa daripada orang yang berasal dari dua kelas 

sosial yang berbeda dan seseorang dipandang mempunyai pekerjaan yang 

rendah atau tinggi sesuai dengan kelasnya, serta kelas sosial seseorang 

dinyatakan dengan beberapa variabel seperti jabatan, pendapatan, 

kekayaan, pendidikan dan orientasi terhadap nilai, daripada hanya 

berdasarkan sebuah variabel. Kelas sosial menunjukan perbedaan pilihan 

produk dan merek dalam suatu bidang tertentu seperti pakaian, perabot 

rumah tangga, aktivitas waktu senggang dan mobil.  
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2. Faktor-faktor sosial. 

 Perilaku seseorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, status dan peranan sosial.  

a.  Kelompok Referensi 

 Perilaku seseorang amat dipengaruhi oleh berbagai kelompok. Sebuah 

kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. 

b.  Keluarga 

 Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli dapat juga 

disebutkan dengan keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari 

orang tua, dimana dari orang tua seseorang dapat sumber orientasi 

terhadap agama, politik, ekonomi, ambisi pribadi haga diri serta cinta 

kasih. Sedangkan sebagai sumber keturunan yakni pasangan-pasangan 

suami istri beserta anak-anaknya. Keluarga adalah organisasi konsumen 

pembeli yang terpenting dalam masyarakat.  

c.  Peranan dan Status 

 Sepanjang kehidupannya, seseorang terlibat dalam beberapa 

kelompok, yakni keluarga, klub dan organisasi, dimana kedudukan 

seseorang dalam kelompok dapat ditentukan dengan peranan dan status.  

3. Faktor Pribadi 

 Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri 

kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.  

a. Usia dan Tahap Daur Hidup  

 Orang membeli suatu barang dan jasa yang berubah-ubah selama 

hidupnya, mereka makan makanan bayi pada waktu tahun-tahun awal 
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kehidupannya, memerlukan makanan paling banyak pada waktu 

meningkat besar dan menjadi dewasa serta memerlukan diet khusus pada 

waktu menginjak usia lanjut. Selera orang pun dalam pakaian, perabot, 

dan rekreasi berhubungan dengan usia.  

b. Pekerja 

 Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaanya, dimana 

seseorang pekerja kasar akan membeli pakaian kerja, sepatu kerja, kotak 

makanan. Sedangkan seorang manajer perusahaan akan membeli pakaian 

yang lebih baik dan mahal rekreasi dengan pesawat terbang, menjadi 

anggota perkumpulan (country club). 

c. Keadaan Ekonomi  

 Keadaan ekonomi seseorang akan besar sekali pengaruhnya terhadap 

pilihan produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang 

dapat dibelanjakan (tingkatan, kestabilannya, dan pola waktu), tabungan 

dan milik kekayaan (termasuk presentase yang sudah diuangkan) 

kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran lawan 

menabung. 

d. Gaya hidup  

 Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia 

kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan 

pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup mencerminkan sesuatu 

yang lebih dari sub-budaya kelas sosial, bahkan dari pekerjaan yang sama 

mungkin memiliki gaya hidup yang berbeda, misalnya dengan gaya hidup 

yang serasi dengan lingkungan, dalam mengenakan pakaian yang 

konservatif, menghabiskan sebagian waktunya bersama keluarga, aktif 

dalam kegiatan organisasi, dan kebiasaan bekerja keras.  
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e. Kepribadian dan Konsep Diri 

 Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda yang akan 

mempengaruhi perilaku pembeli, dimana kepribadian tersebut adalah ciri-

ciri psikologis yang membedakan seseorang, yang menyebabkan 

terjadinya jawaban yang secara relatif tetap dan bertahan lama terhadap 

lingkungannya. Kepribadian seseorang biasanya digambarkan dalam 

istilah seperti : percaya diri, gampang mempengaruhi, berdiri sendiri, 

menghargai orang lain, bersifat sosial, dan sifat membela diri.  

4. Faktor Psikologis 

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama. 

Yaitu: motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap. 

a. Motivasi.  

 Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak 

untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap 

kebutuhan itu, dimana pemuasan kebutuhan dapat mengurangi rasa 

ketegangan. 

b. Persepsi.  

 Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu perbuatan, 

bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah dipengaruhi 

oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. Dua orang yang 

mengalami keadaan dorongan yang sama dan tujuan situasi yang sama 

mungkin akan berbuat sesuatu yang agar berbeda karena mereka 

menanggapi situasi secara berbeda.  

c. Belajar.  

 Sewaktu orang berbuat, mereka belajar menggambarkan perubahan 

dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. 

Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajarinya.  
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d. Kepercayaan dan Sikap 

 Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan 

sikap dimana hal ini selanjutnya mempengaruhi tingkah laku membeli 

mereka, dimana suatu kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang 

dianut oleh seseorang tentang sesuatu.  

 

2.2  Minat Beli 

2.2.1 Pengertian Minat Beli 

Pemahaman tentang perilaku konsumen akan berpengaruh signifikan terhadap 

proses pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik untuk pengembangan 

maupun pengimplikasian strategi pemasaran. Mengetahui motif pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen akan membantu mempermudah perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

 Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan 

menginginkan suatu produk (Kotler & Keller, 2012). Minat beli pada dasarnya adalah 

perilaku pelanggan dimana pelanggan merespon positif terhadap kualitas serta 

kepuasan yang di dapatkan konsumen dari perusahaan dimana hal tersebut akan 

membuat konsumen untuk melakukan kegiatan kunjungan atau mengkonsumsi 

produk perusahaan tersebut. Dengan terciptanya kepuasan konsumen dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan perusahaan dan pelanggannya 

menjadi harmonis serta akan membentuk suatu rekomendasi bagi konsumen yang 

dapat menguntungkan perusahaan. 
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Berikut ini indikator minat beli yang diuraikan dari peneliti terdahulu 

(Ferdinand dalam Adji & Semuel, 2014), antara lain: 

1. Minat Transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

2. Minat Referensial yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk yang telah dibelinya, agar juga dibeli oleh orang lain.  

3. Minat Preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut, preferensi ini dapat 

berubah bila terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.  

4. Minat Eksploratif yaitu minat menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

Dari pengertian minat beli diatas, penulis menggunakan indikator dari 

Ferdinand (2010) yang dinilai merasa cocok untuk digunakan dalam penelitian ini 

sebagai satuan ukuran kepada responden yaitu calon konsumen yang berminat 

membeli produk-produk kamera DSLR Nikon di kota Bandung.  

 

2.3.   Motivasi Konsumen 

2.3.1. Pengertian Motivasi Konsumen 

Motivasi dapat digambarkan sebagai tenaga pendorong dalam diri individu 

yang memaksa mereka untuk bertindak. Tenaga pendorong tersebut dihasilkan oleh 

keadaan tertekan, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi.  

Individu secara sadar maupun tidak sadar berjuang untuk mengurangi ketegangan 

tersebut melalui perilaku yang mereka harapkan akan memenuhi kebutuhan mereka 

dan dengan demikian akan membebaskan mereka dari tekanan yang mereka rasakan. 

Tujuan tertentu yang mereka pilih dan pola tindakan yang mereka lakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut merupakan hasil pemikiran dan proses belajar individu 

(Schiffman & Kanuk, 2008). 
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Gambar 2.2 : Model Proses Motivasi 
Sumber : Schiffman dan Kanuk (2008) 

Gambar 2.3 diatas menggambarkan bahwa motivasi sebagai keadaan tertekan 

karena dorongan kebutuhan yang menjadikan individu untuk bertindak mengenai 

perilaku yang menurut anggapannya akan memuaskan kebutuhan dan dengan 

demikian akan mengurangi ketegangan dalam kondisi tersebut. Tujuan khusus yang 

ingin dicapai konsumen dan serangkaian tindakan yang mereka ambil untuk suatu 

pencapaian tujuan tertentu, dipilih dan ditentukan atas dasar proses berpikir 

(kesadaran) dan proses belajar sebelumnya.  

Banyak faktor yang memotivasi konsumen untuk pergi berbelanja contohnya 

adanya motif rasional dan motif emosional. Motivasi konsumen dalam berbelanja 

memberikan kontribusi positif terhadap konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa. Berikut ini dipaparkan motif - motif konsumen dalam menentukan 

pembelian menurut Setiadi (2010), serta digunakan  sebagai indikator dalam 

penelitian ini. 

1. Emosional motif yaitu pikiran yang sehat, patut, layak. Motif adalah sebab 

– sebab yang menjadi dorongan. Tindakan seseorang jadi rasional motif 

adalah suatu dorongan untuk bertindak menurut pikiran yang sehat, patut, 

layak. 
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Misalnya : seorang konsumen yang lapar karena ia berada di luar rumah, 

maka dia makan di restoran atau seseorang konsumen membeli mobil 

karena dia memang membutuhkan alat transportasi.  

2. Emosional motif yaitu pembelian yang berkaitan dengan perasaan, 

kesenangan yang dapat ditangkap oleh pancaindera.  

Misalnya: Dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan 

status sosial, peranan merek menjadikan pembeli menunjukkan status 

ekonominya dan pada umumnya bersifat subjektif dan simbolik.  

 

2.4 Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana 

pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang 

menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari 

indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan 

adanya itu semua, maka akan timbul persepsi. Pengertian dari persepsi adalah proses 

bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorgansiasikan, dan diinterpretasikan 

(Setiadi, 2010).  

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada 

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang 

bersangkutan. Jika konsumen memberikan persepsi yang positif terhadap seluruh 

atribut yang melekat pada suatu produk, maka timbul tanggapan bahwa produk dapat 

memenuhi kebutuhan dan keingginannya selanjutnya dapat memicu keputusan untuk 

membeli produk (Kotler & Keller, 2009). Dari pengertian diatas, bahwa persepsi 

merupakan penilaian mengenai rangsangan yang diterima terhadap suatu objek yang 

berhubungan dengan kondisi yang terjadi dan lingkungan sekitar.  
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2.4.1  Proses Persepsi 

Dalam pemasaran, persepsi itu lebih penting daripada realitas, karena persepsi 

itulah yang akan mempengaruhi actual konsumen. Setiap individu memiliki persepsi 

yang berbeda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi : perhatian selektif, 

distorsi selektif dan ingatan selektif (Kotler & Keller, 2009).  

1. Perhatian Selektif 

Orang mengalami sangat banyak rangsangan setiap hari, karena 

seseorang tidak mungkin dapat menanggapi semua rangsangan itu, 

rangsangan akan disaring dan proses ini disbeut perhatian selektif. Hal ini 

dimaksudkan, para pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik 

perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan 

rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.  

Walaupun menyaring banyak rangsangan di lingkungan sekitar, mereka 

dipengaruhi oleh rangsangan yang tidak diduga. Para pemasar berusaha 

mempromosikan tawaran mereka secara halus agar bisa melewati saringan 

perhatian selektif. 

2. Distorsi Selektif 

Rangsangan yang telah mendapatkan perhatian bahkan tidak sering 

muncul dalam pikiran orang serupa seperti yang diinginkan oleh 

pengirimnya. Distorsi selektif adalah kecenderungan menafsirkan 

informasi sehingga sesuai dengan pra-konsepsi seseorang. Konsumen 

akan sering merubah informasi sehingga menjadi konsisten dengan 

keyakinan awal mereka atas merek dan produk. Ketika konsumen 

melaporkan opini yang berbeda antara versi bermerek dan tanpa merek 

dari produk yang identik, yang menjadi permasalahan bahwa keyakinan 

merek dan produk yang diciptakan oleh sarana apapun agak mengubah 

persepsi produk mereka. Distorsi selektif dapat berfungsi bagi keuntungan 

pemasar dengan merek yang kuat ketika konsumen mengganggu informasi 
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merek yang netral atau ambigu (bermakna ganda) untuk membuatnya 

lebih positif. 

3. Ingatan Selektif 

Orang akan melupakan banyak hal yang dipelajari, tapi cenderung 

mengingat informasi yang mendunkung pandangan dan keyakinan 

mereka. Adanya ingatan selektif, orang cenderung mengingat hal-hal yang 

baik yang disebutkan tentang produk yang disukan dan melupakan hal-hal 

yang baik yang disebutkan tentang produk pesaing. Ingatan selektif 

menjelaskan mengapa para pemasar menggunakan drama dan 

pengulangan dalam mengirimkan pesan ke pasar sasaran mereka untuk 

memastikan bahwa pesan mereka tidak diremehkan.  

 

2.4.1.1 Kualitas yang Dipersepsi  

Pada umumnya, konsumen menentukan kualitas suatu produk berdasarkan 

pada berbagai macam isyarat informasi yang dihubungkan dengan produk tersebut.  

1. Isyarat intrinsik mengenai ukuran, warna, rasa, atau aroma. Isyarat ini 

dianggap lebih rasional dan objektif karena atribut itu merupakan stimulus 

yang dapat diterima oleh panca indera.  

2. Isyarat ekstrinsik yaitu bersifat di luar (eksternal) produk seperti harga, citra 

toko, atau citra produsennya. Disinilah peran penting positioning menjadi 

penting sekali. Penelitian mengukapkan bahwa konsumen sangat 

mempercayai harga sebagai indicator kualitas (Prasetijo & Ihalauw, 2005).  

 

2.4.1.2 Persepsi Kualitas 

Dalam istilah, persepsi kualitas merupakan menyediakan kebutuhan-

kebutuhan pelanggan berupa produk atau layanan (customization) serta 

memberikannya kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dapat dipertanggung-jawabkan 

(reliability) (National Quality Research Center, 1995 dalam Kittilertpaisan & 
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Chanchitpreecha, 2013). Persepsi kualitas adalah suatu penilaian subjektif konsumen 

pada kualitas produk, konsumen akan mengevaluasi kualitas produk dari perasaan 

mereka dan pengalaman sebelumnya (Chi et al., 2009). Dalam pengertian yang luas, 

kualitas sebagai keunggulan dari sebuah produk atau layanan tertentu. Ringkasnya, 

Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen mengenai superioritas dan keunggulan 

produk - produk (Zeithaml dalam Choi & Kim, 2013).  

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas adalah suatu 

penilaian dari konsumen terhadap kualitas atau keunggulan produk berdasarkan 

fungsinya dari produk-produk yang sejenis.  

 

2.4.1.3 Dimensi Pokok Kualitas 

Dalam kasus pemasaran barang, ada delapan dimensi utama (Tjiptono & 

Chandra, 2012). Adapun delapan dimensi adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja yaitu karakteristik operasi dasar dari suatu produk, misalnya 

kecepatan pengiriman paket titipan kilat, ketajaman gambar dan warna 

sebuah TV, serta kebersihan makanan di restoran. 

2. Fitur yaitu Karakteristik pelengkap khusus yang bisa menambah 

pengalaman pemakaian produk contohnya minuman gratis selama 

penerbangan pesawat, AC mobil, dan koleksi tambahan aneka nada 

panggil pada telepon genggam. 

3. Reliabilitas yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau kerusakan produk 

dalam periode waktu terterntu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya 

kerusakan, semakin andal produk bersangkutan.  

4. Konformasi yaitu tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah 

ditetapkan, misalnya ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan 

kereta api; dan kesesuaian antara ukuran sepatu dengan standar yang 

berlaku. 
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5. Daya tahan yaitu jumlah pemakaian produk sebelum produk bersangkutan 

harus diganti semakin besar frekuensi pemakaian normal yang 

dimungkinkan, semakin besar pula daya tahan produk. Baterai merupakan 

salah satu contoh produk yang kerapkali menekankan aspek daya tahan 

sebagai positioning kunci. 

6. Serviceability yaitu kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta 

kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. 

7. Estetika yaitu menyangkut penampilan produk yang bisa dinilai dengan 

panca indera (rasa, aroma, suara) dan seterusnya. 

8. Persepsi terhadap kualitas yaitu kualitas yang dinilai berdasarkan reputasi 

penjual, contohnya mobil BMW, arloji Rolex, kemeja Polo, dan Sony. 

Dari keseluruhan pengertian mengenai persepsi, maka persepsi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah empat dimensi dari delapan dimensi seperti 

kinerja, fitur, estetika, konformasi, daya tahan. 

 

2.5 Kajian Penelitian Sebelumnya 

Fredereca dan Chairy (2010), Pengaruh Psikologi Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Kembali Smartphone Blackberry. Hasil penelitian dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian kembali ialah sikap. Sikap merupakan elemen dalam psikologi konsumen 

yang mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Pengumpulan data 

disebarkan kepada 200 konsumen (responden) smartphone Blackberry dan regresi 

berganda digunakan sebagai analisis data. Simpulan hasil dalam penelitian ini adalah 

memberikan arahan kepada pemasar produk Blackberry untuk memberikan perhatian 

yang maksimal terhadap pada Blackberry. 

Wang, Dou, dan Zhou (2008), Consumption Attitudes and Adoption of New 

Consumer Product: a contingency approach.  Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik konsumen yang lainnya di negara China dengan 
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menggunakan random sampling pada masyarakat urban. Penelitian ini memahami 

lebih mendalam mengenai sikap dan pribadi dari adopsi anteseden-anteseden dari 

konsumen pada produk baru (NPA), dimana sikap mengkonsumsi konsumen 

memiliki dampak dalam menggunakan mengadopsi sebuah produk baru. Adopsi 

konsumen dengan adanya suatu inovasi pasar dikaitkan dengan sikap negatif mereka 

terhadap produk – produk yang ada dan secara positif lebih preferensi dalam 

pengambilan keputusan  untuk produk yang memiliki produk berteknologi tinggi.  

Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013), Consumer Perception on 

Purchase Intention Towards Koa Hang: An Explatory Survey In Sakon Nakhon 

Province. Penelitian ini bertujuan untk mendapatkan pengetahuan tentang persepsi 

konsumen (perceived quality, perceived price, dan perceived value) dalam perilaku 

minat beli pada beras yang diproduksi di timur laut Thailand. Jumlah sampel yang 

diperoleh sebanyak 300 responden dimana analisis data menggunakan koefisien 

korelasi dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi 

kualitas dan perceived value  menunjukan hasil yang positif, namun dengan perceived 

price menunjukan nilai negatif negatif terhadap minat beli.  

Chi, Yeh, dan Yang (2009), The Impact of Brand Awareness on Consumer 

Purchase Intention: The Mediating Effect of Perceived Quality and Brand Loyalty. 

penelitian menggunakan teknik data analisis regresi berganda dan memediasi untuk 

menguji hipotesis, sedangkan sampel yang dikumpulkan adalah konsumen telepon 

rumah di Chiyi (Taiwan) dimana hasil penelitian ini menyatakan : (a) hubungan 

seluruh brand awareness, perceived quality dan brand loyalty berpengaruh secara 

signifikan dan memiliki dampak yang positif terhadap minat beli, (b) perceived 

quality menunjukan dampak yang positif pada brand loyalty , (c) perceived quality 

dapat berpengaruh dalam menghubungkan antara brand awareness dan minat beli, 

dan (d) brand loyalty dapat berpengaruh dalam menghubungkan antara brand 

awareness dan minat beli. Sebagai simpulan dalam penelitian ini dimana  konsumen 
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akan mengevaluasi persepsi kualitas dari sebuah produk melalui pengalamannya 

ketika membeli produk tersebut, sebagai hasil brand loyalty dan brand preference  

akan meningkat dan serta minat beli konsumen.  

 Karnawati dan Prabowo (2012), Sikap Konsumen Terhadap Citra Toko Distro 

Inspired di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap konsumen 

pada citra toko yang meliputi produk, pelayanan, atmosfer toko dan promosi toko 

Distro Inspired di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat sikap 

konsumen yang positif pada citra produk, pelayanan, atmosfer toko dan promosi dan 

member gambaran penilaian yang baik pada Distro Inspired Malang, sedangkan 

lingkungan sosial konsumen yang membentuk norma subjektif konsumen juga 

ditemukan nilai positif dalam mempengaruhi konsumen untuk mengungjungi Distro 

Inspired Malang, simpulan penelitian ini bahwa sikap konsumen dan norma subjektif 

konsumen bersama-sama menentukan maksud perilaku konsumen yang positif 

terhadap Distro Inspired Malang. 

Jaafar, Lalp dan Naba (2012), Consumers’ Perceptions, Attitudes and 

Purchase Intention Towards Private Label Food Products in Malaysia. Fokus 

penelitian ini adalah faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam 

minat beli pada makanan yang terdaftar private label di Malaysia.  Faktor-faktor yang 

diteliti adalah faktor ekstrensik termasuk ‘perceived price’, ‘packaging’, 

‘advertisement’, dan ‘store image’; sedangkan faktor intrinsic termasuk ‘perceived 

quality’, ‘perceived risk’, dan ‘perceived value’. Metode penentuan sampel pada 

penelitian ini menggunakan metode convenienve sampling, jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini bahwa ‘perceived value’ 

yang lebih utama oleh konsumen dalam pembelian produk makanan merek dengan 

private label. Hampir keseluruhan variabel independen mengasosiasikan perilaku 

minat beli pada produk makanan merek dengan private label. Namun, faktor yang 

paling bersignifikan mengenai perilaku minat beli konsumen terhadap merek dengan 
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private label ialah’consumers’ attitude’ dan ‘perceived price’. Pengalaman 

pembelian konsumen dengan merek private label pada produk-produk makanan 

mungkin juga mempengaruhi perilaku persepsi mereka mengenai harga, kemasan, 

citra toko, dan kepercayaan terhadap produk-produknya. 

Boonlertvanich (2009), Consumer Buying and Decision Making Behaviour of 

a Digital Camera in Thailand. Tujuan penelitan ini mengenai studi perilaku dari 

konsumen yang membeli kamera digital di Thailand.  Penelitian ini mengadaptasi 

Consumer Style Inventory (CSI) dengan penambahan tiga faktor yaitu pengaruh 

media, sosial, dan gaya hidup. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 

convenient sampling dengan menyebarkan 400 kuesioner, dengan 400 teridentifikasi 

valid untuk penelitian ini. Sebagai hasil dari 8 faktor analisis menjadi 10 yang 

mempengaruhi keputusan pembelian sebuah produk kamera digital di Thailand yaitu: 

(1) price consciousness, (2) impulse consciousness, (3) fashion consciousness, (4) 

social influence, (5) habit/brand or store loyalty, (6) mass media influence, (7 ) 

quality consciousness, (8) lifestyle influence, (9) confusion consciousness and (10) 

recreation consciousness. 

Hanzaae dan Rezaeyeh (2010), Investigation of the effect of hedonic value and 

utilitarian value on costumer satisfaction and behavioural intentions. Tujuan 

penelitian ini menginvestigasi pengaruh hedonic dan utilitarian value terhadap 

kepuasan pelanggan dan minat beli di restoran makanan cepat saji. Data kuesioner 

disebarkan melalui populasi dalam penelitian ini yaitu pelajar di suatu universitas 

yang membeli makanan cepat saji. Penelitian ini mengindikasikan  bahwa hedonic 

value menunjukkan pengaruh yang lebih baik terhadap kepuasan pelanggan daripada 

utilitarian value, dan utilitarian value menunjukkan pengaruh yang lebih baik 

terhadap minat beli dibandingkan dengan hedonic value. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Pada suatu proses pembelian, biasanya seseorang mempertimbangkan lebih 

dahulu tentang produk apa yang akan dibelinya terkait manfaatnya dan kelebihan-

kekurang dari produk merek lain, sehingga konsumen mempunyai keyakinan untuk 

mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk yang bersangkutan.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian seperti motivasi dan persepsi kualitas. Motivasi merupakan keinginan dari 

seseorang untuk melakukan pembelian, sedangkan motivasi konsumen untuk 

melakukan pembelian didorong oleh berbagai faktor, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa 

aman, sosial, ego dan kebutuhan aktualisasi diri, adapun rasional motif dan emosional 

motif yang mempengaruhi keinginan individu untuk melakukan tindakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Semakin tinggi faktor- faktor motivasi tersebut, maka 

semakin tinggi keputusan seseorang untuk melakukan minat belinya. 

Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa berkaitan yang diharapkan oleh konsumen. 

Persepsi seseorang dengan orang lain bisa berbeda, namun juga bisa serupa. 

Seseorang melakukan pembelian terhadap suatu produk, karena didorong oleh 

persepsi kualitas dari suatu produk. Seperti yaitu kualitas yang dinilai berdasarkan 

reputasi penjual, contohnya mobil BMW, arloji Rolex, kemeja Polo, dan Sony.  

Semakin baik dan tinggi persepsi seseorang, maka semakin tinggi keputusannya 

untuk melakukan pembelian. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka 

pemikiran seperti pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.3 :  Kerangka Pemikiran 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

 Pengambilan keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor konsumen 

sebagai individu. Solomon (dikutip oleh Fredereca & Chairy, 2010) mengatakan 

bahwa dinamika internal individu yang walaupun “tidak terlihat” oleh orang lain 

penting bagi semua orang. Seseorang yang ingin membeli suatu kamera dalam 

menentukan pembelian terlebih dahulu mencari informasi mengenai produk yang 

ingin dibelinya. Banyaknya merek kamera yang ada di Indonesia menjadikan para 

pemula fotografi yang hendak mengambil keputusan mesti mengevaluasi sebagai 

alternatif apa saja kelebihan dan kekurangan dari produk–produk tersebut sehingga 

informasi ini dapat menjadi evaluasi alternatif yang sesuai dengan keinginan 

konsumen. Jadi, pengambilan keputusan bersifat individual merupakan kunci yang 

didorong oleh adanya suatu motif mengenai apa yang dibutuhkan atau diinginkan 

seorang konsumen dalam mewujudkan hasratnya tersebut.  

 Dalam dinamika pemasaran, secara umum seseorang yang memiliki motivasi 

yang tinggi, persepsi kualitas positif dan juga sikap yang positif terhadap suatu 

produk atau merek, maka orang tersebut akan memiliki kemungkinan yang lebih 

besar untuk membeli produk atau merek tersebut. Dalam konteks penelitian ini, dapat 

dipahami bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk atau merek. 

 Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu 

kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar 

kerja serta panduan dalam  verifikasi. Hipotesis adalah keadaan sementara dari 

hubungan fenomena-fenomena yang kompleks (Nazir, 2011). Berdasarkan kerangka 

pemikiran sebelumnya maka ditarik suatu hipotesa sesuai dengan penelitian yaitu :  

“Jika adanya pengaruh motivasi konsumen baik dan persepsi kualitas sesuai 

dengan harapan terhadap minat beli pada konsumen kamera SLR Nikon di 

Bandung akan meningkat”  
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut : 

 Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap objek tertentu, maka 

ia akan terdorong untuk beperilaku memiliki produk tersebut. Sebaliknya jika 

motivasinya rendah, maka ia akan menghindari objek yang bersangkutan. 

Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut berminat 

untuk minat membeli produk atau merek yang ditawarkan oleh pemasar atau tidak.  

berhubungan dengan uraian tersebut, motivasi minat pembelian yang dimiliki oleh 

konsumen tinggi yang terdapat pada motif rasional dan emosional maka seseorang 

tersebut akan mengalami rangsangan terhadap objek yang bersangkutan untuk 

membeli produk yang dibutuhkan dan diinginkannya apabila sesuai dengan 

harapannya. 

 Fredereca dan Chairy (2010) menyatakan hasil penelitian motivasi konsumen, 

persepsi konsumen dan pembelajaran konsumen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian, Perbedaan penelitian psikologi konsumen dinyatakan 

dalam Saputra dan Semuel (2013) bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah motivasi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai motif belanja konsumen antara Hanzaee dan Rezaeyeh (2012), Topaloglu 

(2012) bahwa nilai utilitarian menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

nilai hedonis, sedangkan Leha dan Subagio (2014) menyatakan nilai hedonis yang 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan nilai utilitarian, dimana dalam 

penelitian ini nilai utilitarian diasumsikan sebagai motif rasional sedangkan nilai 

hedonis diasumsikan sebagai motif emosional.  

1. H1 : Motivasi konsumen berpengaruh terhadap minat beli kamera DSLR Nikon. 

Persepsi seseorang terhadap kualitas secara keseluruhan dari suatu produk  

atau merek konsumen dalam mempengaruhi minat belinya akan mempertimbangkan 

beberapa faktor, diantaranya persepsi kualitas terhadap produk terkait yang sesuai 

dengan keinginan atau kebutuhan. Produk yang berkualitas diharapkan dapat 
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memberikan nilai bagi konsumen yang menggunakannya. Konsumen akan 

menampakkan perilakunya setelah melakukan persepsi terhadap keputusan apa yang 

akan diambil dalam membeli suatu produk. Konsumen sering menilai kualitas dari 

sebuah produk atau berdasarkan berbagai informasi yang mereka asosiasikan dengan 

produk (Schiffman & Kanuk, 2004). Persepsi konsumen terhadap suatu produk dapat 

bersifat positif dan negatif mengenai informasi yang diterima atau dari pengalaman 

konsumen setelah menggunakan atau mengonsumsi atas produk tertentu.  

Penelitian Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013) menunjukkan bawah 

persepsi kualitas memiliki dampak yang positif terhadap minat beli, dan Chi et al. 

(2012) mengenai persepsi kualitas terhadap minat beli menunjukkan hasil terdapat 

pengaruh antara persepsi kualitas terhadap minat beli.  

2. H2 : Persepsi kualitas berpengaruh terhadap minat beli kamera DSLR Nikon. 

 


