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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Perilaku Konsumen 
 

 

 Konsumen sering diartikan menjadi dua jenis konsumen yaitu konsumen 

individu dan konsumen organisasi.  Konsumen individu membeli barang 

dan jasa untuk digunakan sendiri.  Konsumen organisasi membeli produk 

peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan 

organisasinya.  Konsumen individu dan konsumen organisasi adalah sama 

pentingnya, karena memberikan sumbangan yang sangat penting bagi 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (Sumarwan, 2003). 

Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan 

produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan 

mereka (Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Sumarwan (2003)).  Mowen 

dan Minor (2001), mengatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi 

tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang 

melibatkan ide. Selanjutnya menurut Sumarwan (2000) mempelajari 

perilaku konsumen berarti mempelajari bagaimana seorang individu 
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membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya 

untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. 

 

Menurut Engel, et al. (1994), perilaku konsumen akan mengamati jumlah 

yang dibelanjakan, kapan, oleh siapa, dengan siapa, dan bagaimana barang 

yang sudah dibeli dikonsumsi.  Perilaku konsumen dipengaruhi dan 

dibentuk oleh faktor lingkungan, perbedaan individu dan proses psikologis 

seperti disajikan pada Gambar 1. Proses keputusan pembelian dari setiap 

konsumen berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

menentukan keputusan konsumen yang terdiri dari pengaruh lingkungan, 

perbedaan individu dan proses psikologis konsumen (Engel, et al., 1994).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Model perilaku pengambilan keputusan konsumen dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya 

 

 Sumber   :  Engel, et al., 1994 
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a. Proses Keputusan Pembelian 

 

Keputusan konsumen tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses 

yang mempengaruhinya.  Suatu keputusan melibatkan pilihan di antara 

dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku (Setiadi, 2003).  Menurut 

Engel, et al, (1994), terdapat lima tahap proses keputusan pembelian, yaitu 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian 

dan hasil, seperti disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2 .   Tahap-tahap proses keputusan pembelian 

 

Sumber :  Kotler, 2000 

 

Menurut Setiadi (2003), proses pengambilan keputusan pembelian dapat 

diuraikan menjadi: 

(1) Pengenalan kebutuhan  

Pengenalan kebutuhan didefinisikan sebagai persepsi atas perbedaan 

antara keadaan yang diinginkan dengan situasi aktual yang memadai 

untuk mengaktifkan proses keputusan.  Menurut Sumarwan (2003), 

pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu 

masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara 

keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi.  

Menurut Engel, et al. (1995), pengenalan kebutuhan tidak secara 

otomatis mengaktifkan tindakan, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa 

hal, yaitu kebutuhan yang dikenali harus penting, dan konsumen harus 
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percaya bahwa solusi bagi kebutuhan tersebut ada dalam batas 

kemampuannya.   

 

(2) Pencarian informasi  

Menurut Engel, et al. (1995), pencarian informasi adalah aktivitas 

termotivasi dari pengetahuan yang disimpan di dalam ingatan 

(pencarian internal) atau pemerolehan informasi dari lingkungan 

(pencarian eksternal) untuk mendapatkan suatu bentuk informasi 

terhadap apa yang dibutuhkan (pengenalan kebutuhan).  Konsumen 

yang memiliki ketertarikan atau memiliki minat pada suatu produk akan 

terdorong untuk mencari informasi produk tersebut (Kotler, 1993).   

 

Pencarian merupakan tahap kedua dari proses pengambilan keputusan, 

di mana pencarian dapat bersifat internal (pemerolehan kembali 

pengetahuan dari ingatan) dan pencarian eksternal (pengumpulan 

informasi dari pasar).  Jika pencarian internal memberikan informasi 

yang dibutuhkan, maka pencarian eksternal tidak diperlukan lagi.  Akan 

tetapi, ketika pencarian internal tidak mencukupi, maka konsumen 

mencari informasi tambahan melalui pencarian eksternal, yaitu 

informasi dari lingkungan.  Perhatian utama pasar adalah sumber 

informasi yang akan dicari oleh konsumen.  Oleh karena itu, menurut 

Kotler dan Gary (1997), konsumen dapat memperoleh informasi dari 

berbagai sumber, antara lain: (1) sumber pribadi: keluarga, teman, 

tetangga, dan kenalan, (2) sumber komersil: iklan, wiraniaga, penyalur, 

pengemasan, dan pajangan, (3) sumber publik: media massa, dan 
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organisasi, dan (4) sumber eksperensial: penanganan, pengujian, dan 

penggunaan produk.  

 

(3) Evaluasi alternatif 

Menurut Engel, et al. (1995), evaluasi alternatif menggambarkan tahap 

pengambilan keputusan di mana konsumen mengevaluasi alternatif-

altenatif untuk membuat pilihan.  Empat komponen dasar dalam  proses 

evaluasi, yaitu (a) menentukan kriteria evaluasi yang akan digunakan, 

(b) memutuskan alternatif yang akan dipertimbangkan, (c) menilai 

kinerja alternatif yang dipilih, dan (d) menerapkan kaidah keputusan 

untuk membuat suatu pilihan akhir.  Dalam melakukan evaluasi, 

konsumen menentukan kriteria.  Kriteria evaluasi merupakan dimensi 

atau atribut yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Kriteria 

alternatif yang sering digunakan konsumen antara lain adalah: harga 

dan/atau kepercayaan konsumen akan produk (Engel, et al., 1995). 

 

Menurut Kotler dan Gary (1997), konsep-konsep dasar yang 

menjelaskan evaluasi konsumen antara lain adalah: (a) konsumen 

melihat produk sebagai sekumpulan ciri produk (product attribute),  

(b) konsumen memberikan derajat kepentingan yang berbeda untuk 

cirri-ciri yang berlainan, yaitu konsumen mengaitkan pentingnya setiap 

ciri mengacu pada kebutuhan dan keinginannya, (c) konsumen 

cenderung mengembangkan seperangkat kepercayaan merek tentang 

ciri-ciri apa  yang menonjol pada suatu produk atau merek, (d) 

konsumen memiliki fungsi kegunaan untuk setiap ciri, di mana fungsi 
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kegunaan menunjukkan bahwa konsumen mengharapkan kepuasan 

produk total untuk membedakannya dari produk yang berbeda, dan  (e) 

konsumen memiliki sikap menilai produk atau merek melalui proses 

evaluasi.  

 

(4) Keputusan membeli 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-

merek yang terdapat pada perangkat pilihan.  Konsumen juga mungkin 

membentuk tujuan membeli.  Menurut Kotler dan Gary (1997), 

keputusan pembelian konsumen akan terwujud untuk membeli produk 

yang paling disukai.  Pengambilan keputusan pada pilihan produk dan 

merek merupakan pengaruh pengetahuan dan kepercayaan yang 

diaktifkan dari ingatan, serta proses perhatian dan pemahaman yang 

terlibat dalam penerjemahan informasi baru. 

 

(5) Perilaku sesudah pembelian 

Konsumen mendasarkan harapan-harapan mereka pada pesan yang 

diterima dari produsen, teman, dan sumber informasi lainnya.  Sesudah 

melakukan pembelian terhadap suatu produk, maka konsumen akan 

mengalami beberapa tingkat kepuasan dan ketidakpuasan.  Menurut 

Kotler dan Gary (1997), konsumen yang merasa puas  akan membeli 

kembali produk, menceritakan keistimewaan produk kepada orang lain, 

kurang memberi perhatian terhadap produk atau merek lain, dan membeli 

produk-produk lain yang diproduksi oleh perusahaan tersebut.   

Konsumen yang puas dan senang lebih cenderung melakukan pembelian 
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ulang dan menceritakan keunggulan-keunggulan produk tersebut.  Akan 

tetapi, konsumen yang kurang puas atau kecewa, karena mendapatkan 

kekurangan-kekurangan pada produk atau merek yang dipilih, akan 

menceritakan keburukan atau kekurangan produk tersebut kepada orang 

lain. 

 

b. Pengaruh Lingkungan 

 

Pengaruh lingkungan merupakan pengaruh yang diterima oleh konsumen 

individu karena melakukan interaksi dengan individu lainnya di 

lingkunganya.  Faktor-faktor lingkungan antara lain adalah budaya dan 

status sosial, pengaruh pribadi, pengaruh keluarga dan situasi pembelian. 

  

 (1) Budaya 

Budaya adalah kumpulan nilai, persepsi, preferensi, serta perilaku 

keluarga yang paling mendasar.  Menurut Setiadi (2003) kebudayaan 

adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling 

mendasar dalam pengambilan keputusan dan perilaku pembelian.  

Beberapa sikap dan perilaku yang lebih penting yang dipengaruhi oleh 

budaya adalah rasa diri dan ruang, komunikasi dan bahasa, pakaian dan 

penampilan, makanan dan kebiasaan makan, waktu dan kesadaran akan 

waktu, hubungan (keluarga, organisasi pemerintah, dan sebagainya), 

nilai dan norma, kepercayaan dan sikap, proses mental dan 

pembelajaran, dan kebiasan kerja dan praktek.  
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 (2) Kelas Sosial 

Menurut Kotler (1993), kelas sosial merupakan kelompok-kelompok 

yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang  

tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat, 

dan perilaku yang serupa.  Kelas sosial menunjukkan preferensi produk 

dan merek yang berbeda dalam banyak hal, termasuk pakaian, perabot 

rumah tangga, dll.  Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang 

yang sama dalam perilaku berdasarkan posisi ekonomi di pasar.  

Kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya 

hidup di kalangan masing-masing kelas.   

 

 (3) Keluarga  

Keluarga sangat penting dalam perilaku konsumen karena dua alasan.  

Pertama, keluarga adalah unit pemakai dan pembeli untuk banyak 

produk konsumen. Kedua, keluarga adalah pengaruh utama pada sikap 

dan perilaku individu.  Anggota keluarga membentuk referensi yang 

paling berpengaruh dalam membentuk perilaku pembeli (Kotler, 1993).  

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting di dalam masyarakat.  Para pemasar tertarik pada peran dan 

pengaruh suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian produk dan jasa.  

Keterlibatan suami-istri sangat bervariasi dengan kategori produk dan 

dengan tahap dalam proses pembelian (Kotler dan Gary, 1997).   
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(4) Situasi 

Menurut Engel, et al. (1994), pengaruh situasi dapat dipandang sebagai 

pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat 

spesifik yang lepas dari karakteristik objek. Situasi konsumen dapat 

didefinisikan sepanjang garis lima karakteristik umum, yaitu : (a) 

lingkungan fisik, (b) lingkungan sosial, (c) waktu, (d) tugas, dan (e) 

keadaan atau suasana hati sementara.  Selain itu, situasi yang 

mempengaruhi konsumen juga dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu 

situasi konsumsi, situasi pembelian, dan situasi komunikasi.  Situasi 

konsumsi adalah situasi di mana pemasar harus dapat menentukan 

dalam situasi seperti apa produk atau jasa itu dapat dikonsumsi, 

sehingga dapat memberikan kesenangan bagi konsumen.  Situasi 

pembelian mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh suatu 

produk atau jasa, seperti ketersediaan produk, perubahan harga, dan lain 

sebagainya. Situasi komunikasi didefinisikan sebagai latar di mana 

konsumen dihadapkan kepada komunikasi pribadi atau non pribadi, 

seperti media-media yang digunakan konsumen untuk menerima dan 

meyampaikan informasi pada saat berkomunikasi. 

 

c. Perbedaan Individu 

 

Perbedaan individu merupakan faktor internal yang menggerakkan dan 

mempengaruhi perilaku.  Menurut Engel, et al. (1994), lima determinan 

penting yang dapat membedakan konsumen adalah: (1) sumber daya 
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konsumen, (2) motivasi dan keterlibatan, (3) pengetahuan, (4) sikap, (5) 

kepribadian dan gaya hidup. 

. 

(1) Sumber Daya Konsumen 

Setiap orang membawa tiga sumber daya ke dalam setiap situasi 

pengambilan keputusan, yaitu (a) sumber daya ekonomi, meliputi 

pendidikan dan kekayaan, (b) sumber daya temporal, yaitu waktu, dan  

(c) sumber daya kognitif, yaitu kapasitas mental yang tersedia untuk 

menjalankan berbagai kegiatan pengolahan informasi.  Alokasi 

keputusan kognitif dikenal sebagai perhatian (Engel, et al., 1994). 

 

(2) Motivasi dan Keterlibatan 

Motivasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan yang ditujukan pada perolehan kepuasan.  Menurut Setiadi 

(2003), motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi ke arah  tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan 

individual.  Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan.  Dengan adanya 

motivasi pada diri seseorang, maka yang  bersangkutan akan 

menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk 

mencapai sasaran kepuasan. 

 

Menurut Setiadi (2003), motivasi bertujuan untuk: (a) meningkatkan 

kepuasan, (b) mempertahankan loyalitas, (c) efisiensi, (d) efektivitas, 
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dan (e) menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen 

dengan konsumen.  Motivasi konsumen yang dilakukan oleh produsen 

sangat erat hubungannya dengan kepuasan konsumen (consumer 

satisfaction).  Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha untuk 

membangun kepuasan konsumen. 

 

Keterlibatan didefinisikan sebagai tingkat kepentingan pribadi yang 

dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam 

situasi spesifik.  Keterlibatan merupakan refleksi dari motivasi yang 

kuat dalam bentuk relevansi pribadi yang sangat dirasakan terhadap 

suatu produk atau jasa pada konteks tertentu.  Keterlibatan mengacu 

pada persepsi konsumen tentang pentingnya suatu objek, kejadian, dan 

aktivitas.   Konsumen yang melihat bahwa produk memiliki 

konsekuensi relevan secara pribadi dikatakan terlibat dengan produk 

dan memiliki hubungan dengan produk tersebut.  Jika keterlibatan suatu 

produk tinggi, maka seseorang akan mengalami tanggapan pengaruh 

yang lebih kuat, seperti emosi dan perasaan yang kuat (Setiadi, 2003).   

 

(3) Pengetahuan 

Pengetahuan dapat diartikan secara sederhana sebagai informasi yang 

disimpan dalam ingatan.  Pengetahuan konsumen mencakup informasi 

tentang ketersediaan dan karakteristik produk, di mana dan kapan untuk 

membeli serta bagaimana menggunakan produk.   Pengetahuan adalah 

faktor penentu utama perilaku konsumen.  Apa yang dibeli, kapan 
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mereka membeli dan di mana mereka membeli, akan tergantung pada 

pengertahuan yang relevan dengan keputusan (Engel,  et al., 1995). 

 

Menurut Peter dan Jerry (1999), pengetahuan dibedakan dalam tiga 

bidang umum dalam bidang pemasaran tipologi, yaitu pengetahuan 

produk (product knowledge), pengetahuan pembelian (purchasing 

knowledge), dan pengetahuan pemakaian (usage knowledge).  

Pengetahuan dapat diukur secara objektif dan subjektif.  Pengukuran 

pengetahuan secara objektif adalah pengukuran yang menyadap apa 

yang benar-benar disimpan konsumen dalam ingatan, sedangkan 

pengukuran pengetahuan subjektif menyadap persepsi konsumen 

mengenai banyaknya pengetahuan mereka sendiri. 

 

(4) Sikap 

Sikap didefinisikan sebagai suatu evaluasi menyeluruh yang 

memungkinkan orang memberikan respon dengan cara menguntungkan 

atau tidak menguntungkan secara konsisten dengan objek atau alternatif 

yang diberikan (Peter dan Jerry, 1999).  Sikap yang dipegang oleh 

konsumen terhadap berbagai atribut produk memainkan peranan 

penting dalam menentukan sikap terhadap produk.  Menurut Engel, et 

al. (1993 dalam Sumarwan, 2003), sikap menunjukkan apa yang disukai 

dan yang tidak disukai konsumen.  Selanjutnya Sumarwan (2003), 

menyatakan bahwa sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen 

tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, kepercayaan terhadap 

berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut.  Sifat yang penting 
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dari sikap adalah kepercayaan dalam memegang sikap tersebut.  Sikap 

merupakan keseluruhan evaluasi yang dilakukan konsumen.   

 

(5) Kepribadian dan gaya hidup 

Kepribadian, nilai, dan gaya hidup merupakan sistem yang paling 

penting untuk memperlihatkan perbedaan dalam konsumsi produk dan 

preferensi (Engel, et al., 1994).  Kepribadian, nilai dan gaya hidup 

merupakan sikap yang penting untuk mengetahui mengapa orang 

memperlihatkan perbedaan dalam mengkonsumsi produk atau 

preferensi merek.  Kepribadian didefinisikan sebagai respon yang 

konsisten terhadap stimulus lingkungan.  Menurut Kotler (1993), setiap 

orang memiliki kepribadian yang berbeda yang akan mempengaruhi 

pembeliannya.  Selanjutnya Kotler (1993), menyatakan bahwa 

kepribadian sebagai respon yang konsisten terhadap stimulus 

lingkungan.  Produk juga mempunyai kepribadian dalam bentuk citra 

merek. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus berfokus pada 

pencocokan kepribadian konsumen dengan kepribadian produk.  

 

Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur 

dan daur hidup, pekerjaan, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep 

diri pembeli.  Menurut Sumarwan (2003), kepribadian berkaitan dengan 

adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia.  

Dengan mengetahui perilaku konsumen yang bersifat lebih permanen, 

maka pemasar dapat menggunakan perilaku tersebut untuk menawarkan 

produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
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Menurut Kotler (1993), gaya hidup menggambarkan seseorang secara 

keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan.  Gaya hidup 

didefinisikan sebagai pola begaimana seseorang hidup dan 

menghabiskan waktu serta uang (Sumarwan, 2003).  Selanjutnya 

Sumarwan (2003), juga menyatakan bahwa gaya hidup menggambarkan 

manifestasi eksternal dari karakteristik konsumen atau perilaku 

konsumen.  Gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat akan 

bergerak dinamis.  Perubahan gaya hidup akan membawa implikasi 

pada perubahan selera, kebiasaan, dan perilaku pembelian. 

 

d. Proses Psikologi 

 

Proses psikologi membentuk aspek motivasi dan perilaku konsumen.  

Menurut Engel, et al. (1994),  proses sentral dalam pembentukan motivasi 

dan perilaku tersebut adalah pengolahan informasi, pembelajaran, dan 

perubahan sikap dan perilaku. 

 

(1) Pengolahan informasi 

Menurut Sumarwan (2003), pengolahan informasi pada diri konsumen 

terjadi ketika pancaindra konsumen menerima input dalam bentuk 

stimulus.  Stimulus dapat berbentuk produk, nama merek, kemasan, 

iklan, dan nama produsen.  Produsen harus memahami bagaimana 

konsumen mengolah informasi. Pengetahuan ini penting bagi produsen 

agar dapat merancang proses komunikasi yang efektif bagi konsumen.   

 



26 
 

Menurut William McGuire (1976 dalam Engel, et al., 1995), 

pengolahan informasi dibagi menjadi lima tahap, yaitu (a) pemaparan 

(exposure) yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut 

melalui pancainderanya, (b) perhatian (attention) terhadap kapasitas 

pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang 

masuk, (c) pemahaman (comprehension), yaitu intepretasi terhadap 

makna stimulus, (d) penerimaan (acceptance) dampak persuasif 

stimulus kepada konsumen, dan (e) retensi (retention) damapak 

persuasi ke ingatan jangka panjang (long-term memory).  Setelah 

konsumen menyimpan informasi di dalam long-term memory, maka 

suatu saat konsumen tersebut akan mengingat kembali informasi 

tersebut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

 

(2) Pembelajaran 

Menurut Kotler dan Gary (1997), pembelajaran merupakan perubahan-

perubahan dalam perilaku individual yang muncul dari pengalaman. 

Pembelajaran merupakan sutu proses di mana pengalaman 

menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap dan atau perilaku.  

Selanjutnya Engel, et al. (1995), menyatakan bahwa pembelajaran dapat 

dipandang sebagai proses di mana pengalaman menyebabkan 

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

Assael (1992 dalam Setiadi, 2003), pembelajaran konsumen merupakan 

perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman 

masa lalunya.  Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam 
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pembelian produk dan merek produk apa yang disukainya.  Konsumen 

akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalaman di masa lalu.   

 

Produsen perlu memahami bagaimana konsumen belajar, karena 

pemasar berkepentingan untuk mengajarkan konsumen agar dapat 

mengenali iklan produknya, mengingat, menyukai, dan membeli produk 

yang dipasarkannya.  Pengalaman akan memberikan pelajaran kepada 

konsumen, yang akan mempengaruhi keputusan pembelian produk di 

masa yang akan datang.  Kepuasan atau ketidakpuasan akan dijadikan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan seorang konsumen 

(Sumarwan, 2003).  

(3) Perubahan Sikap dan Perilaku 

Sikap dan perilaku konsumen dapat dipengaruhi secara persuasif 

melalui komunikasi.  Menurut Sumarwan (2003), sikap konsumen yang 

berkembang dapat memprediksi perilaku konsumen.  Pada teori 

Reasoned Action dari Fishbein, perubahan sikap ditunjukkan dengan 

pembelian atau penggunaan merek/produk yang pada akhirnya akan 

menentukan tingkat kepuasan (Engel, et al., 1995). 

   

2. Teori Tingkah Laku Konsumen 

   

Teori tingkah laku konsumen merupakan teori yang mendasari permintaan 

akan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan.  Konsumen terdiri dari 

para individu yang terkumpul dalam suatu rumah tangga.  Dengan 
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demikian pengertian konsumen mencakup baik individu maupun rumah 

tangga (Haryono, 2001 dalam Susila, 2005). 

 

Menurut Suparmoko (1998), tingkah laku konsumen dapat dijelaskan 

melalui: 

1. Pendekatan Guna Batas Klasik  

Pendekatan ini konsumen dianggap mengkonsumsi kombinasi barang 

untuk mendapatkan kepuasan maksimal dan tambahan kepuasan yang 

diperoleh dari tambahan konsumsi suatu barang secara terus-menerus.  

Dengan kata lain terdapat hukum tambahan kepuasan atau tambahan 

guna yang semakin menurun dengan semakin banyaknya suatu barang 

yang dikonsumsi. Dengan kata lain nilai kegunaan total adalah jumlah 

seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsikan 

sejumlah barang tertentu. Kegunaan marginal adalah penambahan atau 

pengurangan kegunaaan akibat penambahan suatu unit barang yang 

dikonsumsi.  Kepuasan dianggap dapat dihitung dalam satuan 

kepuasan (util).  

 

Gambar 3. Kurva Kepuasan Total dan Kepuasan Marginal (MU    

menurun dengan semakin banyaknya barang yang 

dikonsumsi) 
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2. Pendekatan Kurva Indiferen dan Garis Anggaran 

Pendekatan kurva indiferen adalah kurva yang merupakan tempat 

kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi barang-barang 

yang dikonsumsi seorang konsumen yang memberikan kepuasan yang 

sama. Premis-premis yang digunakan adalah konsumen diasumsikan 

selalu berusaha memaksimumkan kepuasan, cita rasa konsumen 

tercermin dalam peta indiferen yang terdiri dari kurva-kurva yang 

jumlahnya tidak terhingga dan tidak saling berpotongan satu sama lain, 

kurva indiferen yang letaknya jauh dari titik 0 menunjukkan kepuasan 

konsumen yang lebih tinggi. 

 
Gambar 4. Kurva Indiferen 

 

Konsumen selama ini diasumsikan selalu memaksimumkan 

kepuasannya dalam mengkonsumsi berbagai kombinasi barang dan 

jasa, dengan kata lain konsumen ingin berada pada kurva indiferen 

yang paling jauh letaknya dari titik asal titik 0.  Namun demikian 

konsumen tidak bebas dalam mengambil keputusan, karena dibatasi 

oleh ketersediaan uang atau anggaran yang dapat dibelanjakan untuk 

pembelian barang dan jasa yang diinginkan.  Hal tersebut berarti, 
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keinginan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan ditentukan 

oleh besarnya pendapatan konsumen serta harga barang yang dibeli 

atau dikonsumsi. 

 

Beberapa hal yang dapat dinyatakan dari penjelasan diatas bahwa 

penghasilan konsumen dan harga-harga barang yang diketahui dan 

terlukis dalam garis anggaran, lereng garis anggaran ditentukan oleh 

perbandingan harga satuan masing-masing barang yang dihadapi oleh 

konsumen, tempat kedudukan garis anggaran ditentukan oleh tingginya 

tingkat pendapatan konsumen dan tingkat harga barang-barang yang 

dihadapi konsumen. 

 

Gambar 5. Kurva Garis Anggaran 

 

Konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum apabila ia 

menggunakan seluruh penghasilannya untuk membeli dan 

mengonsumsi kombinasi barang dan atau jasa dimana garis anggaran 

bersinggungan dengan kurva indiferen.  Pada saat tersebut berarti 

bahwa semua uang atau pendapatan konsumen habis dibelanjakan dan 

kondisi keseimbangan konsumen terpenuhi.  Keadaan ini dapat 
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digambarkan dengan menumpangkan kurva garis anggaran diatas peta 

indiferen. 

 
Gambar 6. Kurva Keseimbangan Konsumen 

 

3. Teori Permintaan 

 

 Menurut Suparmoko (1998), pasar merupakan pertemuan antara 

permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga barang dan jasa 

atau faktor produksi yang diperjualbelikan.  Menurut  Daniel (2004), 

permintaan (demand) adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen 

pada suatu pasar.  Permintaan pasar untuk suatu produk adalah volume 

total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dan dalam 

lingkungan pemasaran tertentu dalam program pemasaran tertentu (Kotler, 

dkk, 2001 dalam Kurniati 2008).   

 

 Hukum permintaan pada hakikatnya adalah makin rendah harga dari suatu 

barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut, sebaliknya makin 

tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut 

dengan anggapan faktor-faktor lain tidak berubah (Daniel, 2004). Menurut 
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0 

Suparmoko (1998), hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang 

naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, ceteris paribus (hal-

hal lain tetap). Hal-hal lain adalah variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi jumlah barang yang diminta selain harga barang yang 

bersangkutan. Hukum permintaan membentuk kurva permintaan, karena 

hanya menghubungkan variabel harga barang dan jumlah barang yang 

diminta.   

 
Gambar 7. Kurva Permintaan (menunjukkan hubungan antara tingkat 

harga dan jumlah barang yang diminta) 

 

  

 Kurva permintaan hanya menunjukkan hubungan antara dua variabel saja 

yaitu jumlah barang yang diminta dan harga barang itu sendiri dengan 

menganggap variabel-variabel lainnya  tetap tidak berubah.  Fungsi 

permintaan menunjukkan hubungan antara variabel tidak bebas dan semua 

macam variabel bebas yang dapat mempengaruhi besarnya variabel tidak 

bebas. Fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut: 

   Qd = f (Px, Py, I, T, N,...) 
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Dimana:  

Q = jumlah barang yang diminta 

Px = harga barang itu sendiri 

Py = harga barang lain 

I = tingkat pendapatan 

T = selera 

N = jumlah penduduk 

 

 Berdasarkan hubungan variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam 

fungsi permintaan, maka menurut Daniel (2004) permintaan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Harga barang yang bersangkutan 

Keadaan harga suatu barang mempengaruhi jumlah permintaan 

terhadap barang tersebut.  Bila harga naik, maka permintaan terhadap 

barang tersebut akan turun.  Sebaliknya, bila harga turun, maka 

permintaan terhadap barang tersebut akan naik.  Hubungan harga 

dengan permintaan adalah hubungan yang negatif, artinya bila satu 

naik, maka yang lainnya akan turun dan begitu juga sebaliknya.  Semua 

ini berlaku dengan catatan faktor lain yang mempengaruhi jumlah 

permintaan dianggap tetap. 

 

b. Harga barang substitusi atau komplemennya 

Terjadinya perubahan harga pada suatu barang akan berpengaruh pada 

permintaan barang lain.  Keadaan ini bisa terjadi bila kedua barang 

tersebut mempunyai hubungan, apakah saling menggantikan, misalnya 
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substitusi, atau saling melengkapi (komplemen).  Bila tidak 

berhubungan (netral/independen), maka tidak akan ada saling pengaruh. 

 

c. Selera 

Selera merupakan variabel yang mempengaruhi besar kecilnya 

permintaan.  Selera dan pilihan konsumen terhadap suatu barang bukan 

saja dipengaruhi oleh struktur umur konsumen, tetapi juga karena faktor 

adat dan kebiasaan setempat, tingkat pendidikan, atau lainnya. Faktor 

selera dan pilihan menentukan perubahan permintaan, sehingga variabel 

ini dianggap cukup penting, hanya saja didalam praktek variabel ini 

sulit diukur. 

 

d. Jumlah penduduk 

Semakin banyak jumlah penduduk,maka semakin besar pula barang 

yang dikonsumsi dan makin naik permintaan.  Penambahan jumlah 

penduduk mengartikan adanya perubahan struktur umur.  Dengan 

demikian, bertambahnya jumlah penduduk adalah tidak proporsional 

dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi.  Hal ini 

disebabkan karena konsumsi orang dewasa berbeda dengan konsumsi 

anak belasan tahun atau anak dibawah umur 9 tahun. Logikanya, bila 

jumlah penduduk bertambah maka tentu saja permintaan akan suatu 

barang akan bertambah pula. 

 

e. Tingkat pendapatan 

 Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang 

yang dikonsumsi.  Secara teoritis, peningkatan pendapatan akan 
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meningkatnkan kosumsi. Seringkali dijumpai dengan bertambahnya 

pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak hanya bertambah 

kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga meningkat (Daniel, 2004). 

 

Bentuk persamaan linear untuk permintaan dapat dilakukan dengan Model 

Regresi Linear Berganda dan juga dapat dilakukan dengan Model Log-

Linear (Ghozali, 2009).  

a. Model Regresi Linear Berganda  

 Regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap satu variabel. Umumnya bentuk 

persamaan yang digunakan adalah: 

   

  Yi =  0 +  1X1 +  2X2 +  3X3 +  4X4 + µ---------------------------------(1) 

 

Model estimasi yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi 

diatas adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Hal ini disesuaikan 

dengan tujuan analisis regresi yaitu tidak hanya mengestimasi  1 dan  

 2, tetapi juga menarik inferensi nilai yang benar dari  1 dan  2. 

 

b. Model Log-Linear 

Model log-linear merupakan salah satu model regresi yang memiliki 

variabel non-linear tetapi memiliki parameter linear. Model regresi 

eksponensial yang dapat dilihat dari persamaan sebagai berikut: 

  

 Yi =  1   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
     -------------------------------(2) 
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Persamaan tersebut dapat ditransformasikan dalam bentuk logaritma 

natural menjadi: 

  

 LnYi =     0 +  1 LnX1 +  2 LnX2 +  3 LnX3 +  4 LnX4 +   5 LnX5  

   +  6 LnX6 + ---------------------------------------------------------(3) 

 

Model regresi ini memiliki linear parameter α dan  2 dan linear 

variabel logaritma Y dan X sehingga dapat diestimasi dengan Ordinary 

Least Squares. Oleh karena linearitas maka model regresi ini disebut 

sebagai log-linear model. Salah satu yang menarik dari model ini adlah 

slope koefisien  2 mengukur elstisitas Y terhadap X, yaitu persentase 

perubahan dalam Y yang disebabkan oleh perubahan persentase X.  

Model ini mengasumikan bahwa koefisien elastisitas antara Y dan X 

tetap konstan. 

 

4. Elastisitas Permintaan 

  

Menurut Sugiarto, dkk, (2005), Elastisitas permintaan merupakan suatu 

ukuran kuantitatif yang menunjukkan besarnya mengaruh perubahan harga 

atau faktor-faktor lainnnya terhadap perubahan pemintaan suatu 

komoditas.  Selanjutnya, menurut Arsyad (1987), faktor-faktor yang 

mempengaruhi elastisitas permintaan suatu barang antara lain adalah: 

(a) Daya substitusi komoditas tersebut 

Semakin banyak dan baik barang pengganti di pasar, maka semakin 

besar elastisitas harga untuk barang tersebut. Sebaliknya, semakin 
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sedikit dan tidak sempurna barang pengganti tersedia di pasar, maka 

cenderung akan semakin kecil elastisitas harga barang tersebut. 

 

(b) Kegunaan komoditas tersebut 

Semakin besar jumlah kemungkinan penggunaan suatu barang, maka 

akan semakin besar koefisien elastisitas permintaannya.  

 

(c) Persentase pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli 

barang tersebut  

 Semakin besar bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli 

suatu barang, maka semakin elastis permintaan atas barang tersebut. 

Umumnya, barang-barang mewah bersifat elastis, sedangkan barang-

barang kebutuhan sehari-hari bersifat inelastis. 

 

(d) Periode waktu di mana konsumen membutuhkan barang tersebut 

Semakin lama waktu untuk melakukan pertimbangan, maka semakin 

tinggi elastisitas suatu barang. Umumnya, kebutuhan yang sifatnya 

dapat ditunda bersifat elastis, sedangkan kebutuhan yang sifatnya 

tidak dapat ditunda bersifat inelastis. 

 

Menurut Suparmoko (1998), secara umum elastisitas permintaan dapat 

dibedakan menjadi: 

(a) Elastisitas Harga Permintaan 

Elastisitas permintaan terhadap harga adalah persentase perubahan 

jumlah harga yang diminta dibagi dengan perubahan harga barang 

tersebut.  Elastisitas permintaan terhadap harga dapat juga disebut 
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sebagai ukuran kepekaan perubahan jumlah komoditas yang diminta 

terhadap perubahan harga komoditas tersebut dengan asumsi ceteris 

paribus. 

 

Secara matematis, elastisitas permintaan terhadap harga dapat dihitung 

dengan rumus: 

 

    
   

   
  

     

      
  

  

  
   

   

   
-------------------------------(4) 

 

Permintaan komoditas memiliki elastisitas yang beragam.  Permintaan 

komoditas dikatakan elastis jika jumlah komoditas yang diminta peka 

terhadap perubahan harga, dan dikatakan inelastis jika jumah 

komoditas yang diminta kurang peka terhadap perubahan harga.  

Menurut Sugiarto, dkk (2005), Klasifikasi elastisitas suatu komoditas 

mengikuti kaidah:  

 

(1)  Elastisitas Nol (tidak elastis sempurna) 

Dalam hal ini perubahan harga suatu komoditas tidak akan 

merubah jumlah komoditas yang diminta (kurva permintaan 

komoditas sejajar dengan sumbu tegak).  Jumlah komoditas yang 

diminta adalah sama (tidak terpengaruh) berapapun harganya.  

Contoh komoditas yang memenuhi karakteristik ini adalah garam. 

 

(2)  Elastisitas Sempurna 

Pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua 

komoditas yang ada di pasar.  Berapapun banyaknya komoditas 
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yang dipasarkan oleh para penjual pada harga tersebut semuanya 

akan dapat terjual.  Dalam hal ini kurva permintaan komoditas 

tersebut, sejajar dengan sumbu datar.  Contoh komoditas yang 

memenuhi karakteristik ini adalah pulsa telepon genggam. 

 

(3)  Elastisitas Uniter 

Perubahan harga komoditas tersebut dalam suatu persentase 

tertentu, akan diikuti dengan perubahan jumlah komoditas yang 

diminta tersebut dalam persentase yang sama (pada umumnya 

dalam arah yang berlawanan), sehingga nilai mutlak hasil bagi 

kedua nilai tersebut adalah satu. 

 

(4)  Tidak Elastis (Inelastis) 

Untuk komoditas yang permintaannya tidak elastis, nilai mutlak 

elastisitas bernilai di antara 0 dan 1.  Dalam hal ini, persentase 

perubahan harga adalah lebih besar daripada persentase perubahan 

jumlah yang diminta. 

 

(5)  Elastis 

Jumlah komoditas yang diminta akan mengalami perubahan 

dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga.  
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Gambar 8. Kurva Permintaan dengan Berbagai Elastisitas 

 

 

Menurut Sugiarto, dkk (2005), hasil penjualan adalah pendapatan yang 

diterima oleh para penjual dari pembayaran atas komoditas yang dibeli 

konsumen.  Kenyataan menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan 

hasil penjualan bila terjadi perubahan harga komoditas, terkait erat 

dengan elastisitas permintaan terhadap harga komoditas tersebut.  

Dalam hal ini terdapat tiga hubungan yang berbeda antara hasil 

penjualan dengan perubahan harga sehubungan dengan elastisitas 

permintaan suatu komoditas terhadap harganya, yaitu: 

(1) Bagi komoditas dengan elastisitas permintaan terhadap harga yang 

tidak elastis (inelastis), kenaikan harga komoditas akan 

 

b. Elastisitas Nol 

harga  

jumlah 
 

a. Elastisitas Sempurna 

harga  

jumlah 

 

d. Elastisitas Uniter 

harga  

jumlah 
 

c. Inelastis 

harga  

jumlah 

 

e. Elastisitas  

harga  

jumlah 
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meningkatkan hasil penjualan dan penurunan harga komoditas akan 

mengurangi hasil penjualan. 

(2) Bagi komoditas dengan elastisitas permintaan terhadap harga yang 

elastis, kenaikan harga komoditas akan menyebabkan penurunan 

hasil penjualan dan penurunan harga komoditas akan meningkatkan 

hasil penjualan. 

(3)  Bagi komoditas dengan elastisitas permintaan terhadap harga 

uniter (Ƞp = 1) perubahan harga komoditas (bertambah tinggi atau 

berkurang) tidak akan merubah hasil penjualan.. 

 

(b) Elastisitas Permintaan Silang 

Elestisitas permintaan silang menunjukkan tanggapan jumlah barang 

yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai 

hubungan dengan barang tersebut.  Barang-barang yang mempunyai 

hubungan ini dapat bersifat pengganti ataupun komplementer 

(pelengkap).  Jadi, elastisitas silang adalah perbandingan antara 

persentase perubahan dalam jumlah barang yang diminta dan 

persentase perubahan harga barang lain. Rumus perhitungan elastisitas 

permintaan silang komoditas X terhadap komoditas Y adalah: 

 

  
  
    

    
  
      
       

  
  
  
   
   
   

 
 ------------------(5) 

 

Apabila barang-barang saling mengganti sifatnya, maka koefisien 

elastisitas silang nilainya positif.  Apabila barang-barang tersebut 
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saling melengkapi, maka koefisien elastisitas silangnya bernilai negatif 

(Suparmoko, 1998). 

 

(c)   Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan 

Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah barang 

yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan.  

Rumus elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah: 

 

  
   
   

   
  
      
    

  
 
 
   
  
  
 
  ------------------(6) 

 

Barang mewah ditemukan bahwa persentase perubahan jumlah barang 

yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan tingkat 

penghasilan konsumen, sehingga koefisiennya positif dan lebih besar 

dari satu. Barang pokok, koefisien elastisitas pendapatan adalah positif 

tetapi lebih kecil dari satu, artinya peningkatan jumlah barang yang 

diminta sebagai akibat meningkatnya pendapatan konsumen lebih 

kecil dari proporsionalnya. Barang inferior pergeseran kurva 

permintaan berlainan arah dengan perubahan pendapatan, artinya bila 

pendapatan konsumen menigkat, konsumen akan mengurangi 

pembelian terhadap barang tersebut (Suparmoko, 1998).  

 

5. Efek Penggantian dan Efek Pendapatan 

 

Pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dapat 

dibedakan menjadi dua hal, yaitu pengaruh substitusi (substitution effect) 

dan pengaruh pendapatan (income effect).  Adanya perubahan harga-harga 



43 
 

secara relatif mendorong konsumen mengubah penggunaan barang yang 

satu dengan barang lain.  Perubahan harga-harga secara relatif mendorong 

efek penggantian (substitution effect).  Efek penggantian menyebabkan 

konsumen mengganti barang yang harganya relatif mahal dengan harga 

barang yang relatif murah (Sudarman, 1989 dalam Kuriaty, 2008). 

 

Perubahan harga nominal suatu barang (pendapatan nominal tetap sama) 

mengakibatkan berubahnya pendapatan riil atau jumlah komoditi yang 

dibeli konsumen.  Dengan kata lain, tingkat kepuasannya berubah.  

Perubahan pendapatan riil dapat berpengaruh, dapat juga tidak 

berpengaruh terhadap pola konsumsi konsumen tergantung pada peta 

preferensinya (Income Effect) (Arsyad, 1987).  

 

6. Hasil Penelitian Terdahulu tentang Permintaan 

  

Menurut penelitian Susila (2005), permintaan pisang kapok kuning oleh 

konsumen pedagang makanan jajanan di Bandar Lampung dipengaruhi 

oleh harga pisang kapok kuning, harga tempe, harga ubi, harga tepung 

terigu, dan  besarnya modal usaha. Permintaan pisang kepok putih 

dipengaruhi oleh harga pisang kepok putih, harga pisang kepok kuning, 

harga tempe, harga tepung trigu, besarnya modal usaha dan pendidikan. 

Permintaan pisang lilin dipengaruhi oleh harga pisang lilin, harga pisang 

kepok kuning, harga tahu, harga tempe, harga minyak goring, besarnya 

modal usaha, jumlah pengunjung dan jenis makanan yang berbahan baku 

pisang lilin yang ditawarkan. 
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Menurut penelitian Juliana (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelian kangkung adalah harga kangkung (HK), harga sawi (HS), harga 

pisang (HP), harga jeruk (HJ), harga bawang (HB).  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian bayam adalah harga bayam (HB), harga pisang 

(HP), harga cabai (HC), jumlah keluarga (JK), pendapatan (P), pekerjaan 

(D1).  Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian sawi adalah harga 

kangkung (HK), harga bayam (HB), harga sawi (HS) dan harga cabai 

(HC). 

 

Hasil penelitian Hastang, Lestari dan Prayudi (2011),  mengatakan bahwa 

pendapatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan telur ayam 

ras sedangkan jumlah keluarga dan harga telur ayam ras tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah permintaan telur ayam ras jika dilihat secara 

parsial tetapi secara bersama-sama harga, pendapatan dan jumlah anggota 

keluarga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah 

permintaan telur ayam ras oleh konsumen di Pasar Pa‟Baeng-Baeng, 

Makassar. 

 

Menurut Sugiyanto (2007),  hasil estimasi permintaan gula  di Indonesia 

menunjukkan elastisitas permintaan gula terhadap pendapatan menurun, 

selain dorongan kenaikan pendapatan, permintaan gula terus meningkat 

seiring laju pertumbuhan penduduk.  Proyeksi konsumsi gula 

mengindikasikan tantangan impor gula yang semakin besar. Mengikuti 

trend permintaan secara langsung oleh rumah tangga, konsumsi mencapai 

3,3 juta ton per tahun sedangkan mengikuti benchmark rata-rata dunia 
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maka konsumsi mencapai 5,1 juta ton per tahun pada 2020. Apabila trend 

produksi tidak berubah, estimasi tahun 2020 sebesar 2,8 juta ton, maka 

kebutuhan impornya menjadi semakin besar.  Model permintaan gula 

harus dilengkapi dengan model permintaan dari sektor industri.  Hal ini 

mengingat porsi konsumsi tidak langsung yang semakin besar, 

mengindikasikan semakin pentingnya jenis permintaan ini.  Selain itu 

model harus selalu di update dengan data baru maupun variabel baru, 

memasukkan perkembangan kebijakan dan pola konsumsi dunia yang 

baru. Perubahan teknologi yang mengubah pola konsumsi dan prosuksi 

dapat mengubah proyeksi di atas. 

 

Menurut Antara dan Wirawan (2013), hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa fungsi permintaan buah pisang ambon oleh rumah 

tangga yang representatif adalah fungsi permintaan linear.  Faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan buah pisang ambon oleh rumah tangga 

yaitu harga buah lainnya, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota 

keluarga, dan tingkat pendidikan ibu rumah tangga. Elastisitas harga atas 

permintaan buah pisang ambon oleh rumah tangga adalah inelastis, 

elastisitas pendapatan menunjukkan bahwa buah pisang ambon termasuk 

kategori barang normal, buah lainnya (buah pepaya, semangka, jeruk, dan 

buah mangga) dapat dikategorikan sebagai barang substitusi dari buah 

pisang ambon berdasarkan hasil elastisitas harga silang. 

  

 

 



46 
 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Konsumen akan mengonsumsi sesuatu ketika merasa membutuhkannya dan 

memenuhi keinginannya terhadap suatu komoditi.  Buah merupakan salah 

satu komoditas yang banyak digemari yang baik dikonsumsi oleh oleh rumah  

tangga karena buah merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral yang 

mudah  diperoleh.  Buah juga relatif tersedia sepanjang tahun yaitu buah yang 

tidak tergantung pada musim meskipun ada beberapa buah yang bersifat 

musiman seperti semangka.  Umumnya buah semangka memiliki nilai jual 

yang tinggi, dilihat dari penampilan buah yang menarik dan rasa yang 

menyegarkan karena memiliki kadar air yang cukup tinggi.  

 

Saat ini, masyarakat banyak mengonsumsi buah seperti semangka  untuk 

memenuhi kebutuhan mereka.  Hal ini disebabkan oleh masyarakat ingin 

memenuhi kebutuhan gizi seperti vitamin bagi tubuh mereka. Di samping itu, 

semangka dapat diperoleh dengan harga terjangkau.  Permintaan semangka 

akan semakin tinggi jika konsumen mengetahui manfaat dari mengonsumsi 

buah tersebut dari pengenalan kebutuhannya akan buah-buahan sampai pada 

akhirnya konsumen membeli, selain itu faktor lingkungan juga akan 

berpengaruh terhadap pembelian semangka, perbedaan individu yang 

tercakup dalam  pola permintaan masyarakat.  Secara sederhana pola 

permintaan konsumen terhadap semangka akan dilihat mencakup kebiasaan 

anggota keluarga dalam mengkonsumsi buah-buahan, berapa banyak jumlah 

pembelian buah yang dilakukan konsumen, seberapa sering konsumen 

membeli buah, pilihan jenis buah yang dibeli konsumen, pilihan tempat 
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pembelian konsumen.  Pembelian buah-buahan akan semakin rutin dilakukan 

ketika konsumen mengetahui manfaat yang didukung oleh peningkatan 

pendapatan maka konsumsi terhadap suatu komoditi akan semakin 

meningkat.  

 

Menurut Lipsey dkk, (1995) dalam Kurniaty (2008), beberapa variabel yang 

mempengaruhi jumlah barang yang diminta adalah harga komoditi tersebut, 

harga komoditi lain, pendapatan, selera, distribusi pendapatan dan jumlah 

penduduk.   

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola permintaan konsumen 

terhadap semangka dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan 

semangka.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara 

variabel harga semangka, harga melon, harga jeruk, harga apel, harga pepaya, 

harga mangga, jumlah anggota keluarga, pendapatan dan pendidikan yang 

akan mempengaruhi permintaan semangka oleh konsumen rumah tangga di 

Pasar Tradisional Bandar Lampung yang dapat dijelaskan melalui paradigma 

penelitian pada Gambar 4. 

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Permintaan semangka oleh konsumen rumah tangga di Pasar Tradisional 

Bandar Lampung diduga dipengaruhi oleh harga semangka, harga melon, 

harga jeruk, harga apel, harga pepaya, harga mangga, jumlah anggota 

keluarga, pendapatan keluarga, dan pendidikan.  
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Gambar 9. Kerangka pemikiran analisis permintaan semangka merah tanpa biji 

oleh konsumen rumah tangga  di Pasar Tradisional Kota Bandar 

Lampung 
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