
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Empiris 

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan 

beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan sikap dan perilaku konsumen. 

Beberapa studi empiris maupun deskriptif yang menjadi acuan penulisan skripsi 

ini antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Meytaliana (2008), hasil penelitian 

menyimpulkan dengan menggunakan analisis chi-square, kepercayaan utama 

dan evalusi kepercayaan diperoleh Xhitung (4,42) < Xtabel (9,49) artinya 

masyarakat tidak suka terhadap program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg 

untuk keinginan berperilaku berdasarkan faktor sikap konsumen dan faktor 

norma subjektif/sosial. Keputusan konsumen berdasarkan faktor budaya, 

sosial pribadi dan psikologi diperoleh Xhitung (25,96) > Xtabel (21,03) artinya 

masyarakat memutuskan menggunakan LPG 3 kg. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin (2009) dengan menggunakan 

analisis deskriptif diperoleh sikap positif responden terhadap program 

konversi minyak tanah ke LPG adalah sikap terhadap media sosialisasi yang 

digunakan, kecepatan memasak, kemudahan membersihkan kompor LPG, 

kemudahan memperoleh isi ulang dan LPG ramah lingkungan, sedangkan 

sikap negatif responden terhadap kemudahan menggunakan kompor LPG, 

LPG lebih murah dari minyak tanah dan faktor keamanan LPG. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Muka, Putera dan Diputra (2006) dengan 

menggunakan analisis deskriptif dari metode Fishbein diperoleh sikap dan 

perilaku konsumen dalam memilih rumah masuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis tertarik mengaplikasikan hasil dari 

variabel penelitian terkait dengan teknik analisis deskriptif dari metode Fishbein 

untuk mengukur keinginan berperilaku konsumen dalam penggunaan LPG 3 kg 

yang dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. 

 

2.2 Konsep Pemasaran Sosial 

 

Konsep pemasaran sosial ada untuk menjawab problem kemasyarakatan seperti  

masalah lingkungan, keterbatasan sumber daya, pertumbuhan populasi yang 

cepat, masalah ekonomi di seluruh dunia dan pelayanan sosial yang diabaikan. 

Konsep pemasaran sosial menuntut agar para pemasar menyeimbangkan tiga hal 

yaitu laba perusahaan, keinginan konsumen dan kepentingan masyarakat. Dahulu 

banyak perusahaan yang mendasarkan keputusan pemasaran pada laba perusahaan 

jangka pendek akhirnya mereka menyadari arti penting jangka panjang dari upaya 

memuaskan keinginan konsumen dan mulai memikirkan kepentingan masyarakat. 

 

Menurut Syuaib dan Rumondor (1997:7), pemasaran sosial merupakan strategi 

dan kegiatan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mengadopsi 

suatu program perubahan sosial tertentu atas dasar pendekatan pemasaran 

komersial, sedangkan menurut Kotler dan Roberto (1989:24), social marketing is 

a strategy for changing behavior. It combines the best elements of the traditional 

approaches to social change in integrated planning and action framework and 

utilizes advances in communication technology and marketing skills. 
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Dari kedua pendapat tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

1. Pemasaran sosial merupakan strategi untuk mengubah sikap dan perilaku 

masyarakat terhadap suatu ide, gagasan, produk tentang perubahan sosial. 

2. Kegiatan pemasaran sosial dilakukan dengan memadukan elemen pendekatan 

tradisional dalam suatu perencanaan dan kerangka kerja yang terpadu dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi dan keterampilan dalam pemasaran. 

3. Pengelolaan program pemasaran sosial dilakukan atas dasar pendekatan 

pemasaran komersial yaitu menggunakan prinsip manajemen pemasaran yang 

sama untuk kepentingan masyarakat bukan untuk keuntungan komersial.   

 

2.3 Proses Pengelolaan  Pemasaran Sosial 

Agar kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu proses 

pengelolaan pemasaran sosial yang berpijak pada riset lingkungan pasar, 

segmentasi, targeting dan positioning, perencanaan bauran pemasaran serta 

pengorganisasian, implementasi, kontrol dan evaluasi terhadap program 

perubahan sosial. Proses pengelolaan pemasaran sosial dapat dijelaskan sebagai 

berikut (Syuaib dan Rumondor, 1997:18-21) : 

 

2.3.1 Analisis Lingkungan Pemasaran Sosial 

Tahap ini ditetapkan putusan yang harus diambil pemasar sosial mengenai riset 

pasar dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, dan dampak 

perubahan dari lingkungan pemasaran sosial serta daya adaptasi yang dibutuhkan 

untuk mempertahankan suatu program perubahan sosial. Lingkungan sosial yang 

bersifat kemasyarakatan terdiri dari demografi, ekonomi, teknologi, politik, 

hukum dan sosial budaya. 
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2.3.2 Meneliti Populasi Target Pasar 

Tahap ini ditetapkan putusan-putusan yang harus diambil pemasar sosial dalam 

melayani kebutuhan dan keinginan target pasar atas pertimbangan: segmentasi, 

targeting dan positioning. 

a. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang 

terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin 

membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Syarat segmentasi 

pasar harus memiliki karakteristik sebagai berikut (Kotler dan Armstrong, 

1997:248): 

1. Dapat diukur (measurable), seperti halnya daya beli masyarakat dan profil 

segmen masyarakat 

2. Dapat dijangkau (accessible), dimana segmen pasar dapat dijangkau dan 

dapat dilayani oleh perusahaan secara efektif 

3. Cukup besar (substantial), dimana segmen pasar harus besar atau cukup 

memiliki laba bagi perusahaan bila dijalankan. 

4. Dapat dilaksanakan (actionable), dimana dapat dirancang untuk membeli, 

untuk menarik dan melayani segmen tersebut. 

b. Targeting atau menetapkan target pasar merupakan suatu proses mengevaluasi 

daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau gabungan segmen pasar 

yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Setiap segmen pasar memiliki 

seperangkat kepercayaan, sikap dan nilai yang berbeda. Menurut Syuaib dan 

Rumondor (1997: 6), pemasaran sosial memerlukan pengetahuan tentang 

setiap kelompok target pasar dengan cara sebagai berikut: 
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1. Karakteristik sosial-demografi, atribut-atribut eksternal dari kelas sosial, 

penghasilan, pendidikan, umur, jumlah keluarga dan seterusnya. 

2. Profil psikologis, atribut-atribut internal seperti sikap, nilai, motivasi dan 

kepribadian. 

3. Karakteristik perilaku yakni pola perilaku, kebiasaan membeli dan 

karakteristik pengambilan keputusan. 

Ketiga cara tersebut menuntut perencana pemasaran sosial untuk membuat 

perkiraan dan prediksi yang lebih akurat terhadap kebutuhan dan keinginan 

target pasar karena merupakan prasyarat kemampuan perusahaan untuk 

mempengaruhi pasar sasaran dan berdampak pada keberhasilan suatu 

program. 

c. Positioning merupakan hasil persepsi mengenai suatu produk atau merek yang 

dikomunikasikan oleh produsen ke konsumen, positioning berhubungan 

dengan bagaimana konsumen menempatkan produk didalam otaknya atau 

didalam khayalannya sehingga konsumen memiliki penilaian serta 

mengidentifikasi dirinya kepada produk tersebut. Positioning dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Positioning adalah komunikasi untuk mempengaruhi pikiran konsumen agar 

produk/ merek /nama anda mengandung arti tertentu yang didalam beberapa 

segi mencerminkan keunggulan terhadap produk/ merek/nama lain dalam 

bentuk asosiatif” (Rhenald Kasali, 2000:527) 

 

Dari definisi positioning diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

1. Positioning merupakan strategi komunikasi. 

2. Positioning harus mempunyai sifat yang dinamis karena persepsi 

konsumen terhadap produk/merek/ nama bersifat relatif sesuai dengan 

struktur pasar atau persaingan. 



 23 

3. Positioning berhubungan dengan event marketing sebab positioning 

berkaitan dengan citra dijendela otak konsumen, maka event marketing 

harus sesuai dengan karakter produk yang ditawarkan. 

4. Positioning berhubungan dengan atribut-atribut produk, dan berupaya 

untuk menggabungkan suatu produk dengan karakteristik yang spesifik. 

5. Positioning harus memberi arti dan arti tersebut harus penting bagi 

konsumen 

6. Atribut-atribut yang dipilih harus unik serta berbeda dengan para pesaing. 

7. Positioning harus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan, tujuannya 

diingat, didengar dan harus dapat dipercaya.  

 

2.3.3   Merancang Tujuan dan Strategi Pemasaran Sosial 

Tahap ini pemasar sosial harus menetapkan tujuan program sosialnya secara 

spesifik, terukur dan dapat dipercayai sehingga menjadi pertimbangan aspek 

motivasi dan kontrol dari tujuan yang telah ditetapkan. Mendesain tujuan program 

secara spesifik dan terukur tidaklah mudah, misalkan tentang penghematan energi, 

pemasar sosial perlu menyusun seperangkat program seperti mempromosikan 

kesadaran hemat energi dan menyediakan perlengkapan cadangan energi serta 

memperhitungkan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapainya. 

 

2.3.4 Merencanakan Program Pemasaran Sosial 

Tahap ini  ditetapkan perencanaan program sosial marketing mix yang terdiri dari 

4P yaitu product, price, place, promotion ditambah dua hal lagi yakni partnership 

dan policy sebagai pendukung terlaksananya suatu program. 
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a. Product (produk), produk sosial memiliki tiga tipe yaitu: 

- Produk sebagai gagasan sosial yang terbentuk dari suatu kepercayaan 

(belief), sikap (attitude) atau nilai (value) seperti merokok dapat 

membahayakan kesehatan. 

- Produk sebagai praktik sosial, disebabkan oleh aksi perorangan seperti 

keikutsertaan seseorang dalam pemilihan umum. 

- Produk sebagai tujuan perubahan sosial yang melibatkan produk kasat 

mata (tangible product) seperti pil kontrasepsi atau kondom yaitu alat-alat 

yang berguna dalam konteks praktik keluarga berencana. 

b. Price (harga) 

Harga harus sesuai dengan kualitas dan manfaat yang akan diterima  oleh 

konsumen. Penetapan harga dalam pemasaran sosial ditentukan oleh anggaran 

biaya dan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan 

daya beli masyarakat. Bagi produk sosial yang sifatnya given, harga awal 

tidak berlaku karena sifatnya pemberian yang bertujuan sebagai strategi untuk 

mengubah sikap dan perilaku konsumsi masyarakat terhadap produk baru 

yang ditawarkan sehingga mampu menggantikan produk lama.  

c. Place (tempat) 

Tempat dimana produk sosial didistribusikan kepada target pasar termasuk 

didalamnya distribusi outlet baik sektor pemerintah maupun swasta, lokasi, 

gudang dan transportasi yang diperlukan untuk pelayanan dan pengiriman 

produk sosial tersebut. 
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d. Promotion (promosi) 

Promosi merupakan faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran 

sosial. Promosi dikatakan sebagai bentuk komunikasi, penyampaian pesan 

kepada konsumen tentang kebaikan produk sosial dan membujuk pasar 

sasaran untuk menggunakan produk tersebut. Kegiatan promosi meliputi 

periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan 

masyarakat (public relations), penjualan perorangan (personal selling)  

e. Partnership (kemitraan) 

Kemitraan diperlukan untuk menetralisir pihak penentang dan meraih 

dukungan dari berbagai pihak yang berpengaruh langsung terhadap 

keberhasilan suatu program perubahan sosial. Kemitraan tersebut dapat 

dikelompokan sebagai berikut : 

- Kelompok yang memberi izin seperti lembaga pengatur perizinan yang 

berwenang secara hukum yang dibutuhkan untuk mendistribusikan 

program yang dijalankan. 

- Kelompok pendukung yang berpartisipasi atau mendukung kegiatan yang 

dibutuhkan dalam menyampaikan pelayanan sebuah program sosial 

termasuk didalamnya pendonor dana bantuan. 

- Kelompok evaluasi yaitu kelompok yang memberikan evaluasi akhir.   

f. Policy (kebijakan) 

Kebijakan merupakan faktor pendorong terlaksananya suatu program yang 

memiliki kekuatan hukum dan peraturan yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen serta berhubungan dengan masalah-masalah konsumen dalam 

perubahan lingkungan sosial. 
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2.3.5 Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan 

Pemasaran Sosial 

 

Tahap terakhir adalah mengorganisasi sumber-sumber daya pemasaran, 

melaksanakan program sosial marketing mix, mengontrol kinerja pelaksanaan 

program serta mengevaluasi hasil pengaruh sosial dan etika dari kegiatan di 

lapangan. Prinsip manajemen tersebut menekankan bahwa hasil yang terbaik 

disebabkan oleh perencanaan yang dilaksanakan dan diawasi secara efektif. 

Sementara itu pelaksanaan dan pengawasan yang efektif membutuhkan data 

akurat tentang perilaku konsumen dan tanggapan target pasar atas pelaksanaan 

program pemasaran sosial tersebut. 

 

2.4 Konsep Perilaku  Konsumen 

 

Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Peter dan Olson 

(1999-6), perilaku konsumen (customer behavior) sebagai interaksi dinamis 

antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kita dimana manusia 

melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka sedangkan menurut Engel, 

Blackwell dan Miniard (1994:3), perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.  

Dari kedua pendapat tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan ; 

1. Aspek pertukaran merupakan unsur mendasar dari perilaku konsumen yang 

melibatkan perusahaan dengan konsumen, dan melibatkan konsumen itu 

sendiri yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosialnya. 

2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses pengambilan keputusan sebelum 

pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi dan 



 27 

menghabiskan produk atau jasa setelah mendapatkan berbagai rangsangan 

baik internal maupun eksternal. 

Dapat disimpulkan pula bahwa mempelajari perilaku konsumen tidak hanya 

mempelajari apa yang diteliti (what) tetapi juga dimana (where), bagaimana 

kebiasaannya (how often) dan dalam kondisi seperti apa produk dan jasa itu dibeli 

konsumen (under what condition). 

 

2.5  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi berbagai lapisan masyarakat dimana ia 

bertempat tinggal dan dibesarkan. Konsumen yang berasal dari lapisan 

masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, 

pendapat, sikap dan selera yang berbeda-beda. Perilaku konsumen dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan eksternal dan internal. Penjelasan dari masing-masing 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut : 

 

2.5.1 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah: 

a. Kebudayaan 

Menurut Stanton dan Swastha (2000:59), kebudayaan adalah simbol dan fakta 

yang kompleks yang diciptakan manusia dari generasi ke generasi sebagai 

penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. 

Kebudayaan ini bersifat luas dan menyangkut segala aspek kegiatan manusia. 

Jadi, kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. 
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b. Kelas Sosial 

Menurut Setiadi (2003:41), kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang 

relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hirarki dan memiliki 

anggota dengan nilai, minat dan perilaku yang sama. Pembagian kelas sosial 

pada umumnya didasarkan atas pekerjaan, sumber dan besarnya pendapatan 

serta tingkat pendidikan. Individu-individu di dalam jenjang kelas sosial yang 

sama cenderung berperilaku sama sedangkan untuk kelas sosial yang berbeda 

akan membentuk perilaku yang berbeda. 

c. Keluarga 

Menurut Setiadi (2003:272), keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua 

atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, atau adopsi 

dan tinggal bersama. Keluarga merupakan kelompok kecil yang paling kuat 

dan paling awet pengaruhnya terhadap persepsi dan perilaku seseorang. 

Keluarga memainkan peran terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap 

dan perilaku manusia dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. 

d. Kelompok Referensi 

Menurut Swastha dan Handoko (2000:68), kelompok referensi adalah 

kelompok sosial yang menjadi ukuran (bukan anggota kelompok tersebut) 

untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok referensi 

mempengaruhi seseorang melalui tiga cara yaitu dengan memperlihatkan pada 

seseorang perilaku dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan konsep jati 

diri seseorang serta menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen. 
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2.5.2 Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah : 

a. Motivasi 

Perilaku konsumen terjadi karena adanya motif atau motivasi seseorang untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Motivasi adalah dorongan yang 

menyebabkan manusia untuk melakukan tindakan dalam usahanya memenuhi 

kebutuhan yang diinginkannya (Swatha dan Handoko, 2000:78). Motivasi 

dipengaruhi oleh empat faktor yaitu dorongan dari dalam diri individu (drive), 

petunjuk atau informasi dari orang lain (cue), tanggapan konsumen (response) 

dan penguatan terhadap perilaku individu yang dilakukan dalam pembelian 

yang berulang (reinforcement) 

b. Persepsi 

Menurut Stanton yang dikutip oleh Setiadi (2003:160), persepsi sebagai 

makna yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-

rangsangan) yang diterima melalui lima indera. Persepsi  seseorang dibentuk 

oleh tiga faktor yaitu karakteristik dari stimuli, hubungan stimuli dengan 

sekelilingnya dan kondisi-kondisi didalam diri kita sendiri. 

c. Belajar 

Menurut Swastha dan Handoko (2000: 86), belajar adalah perubahan-

perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. 

Perilaku seseorang diperoleh dari proses belajar. Dengan pengalaman belajar, 

perilaku seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu.  
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d. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang 

yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. 

Konsep diri merupakan gambaran konsumen tentang dirinya sendiri terhadap 

pengambilan keputusan konsumen dalam memilih dan menggunakan suatu 

produk.  

e. Sikap 

Sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik, 

perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan 

selama waktu tertentu terhadap beberapa objek dan gagasan. Konsumen 

mempunyai sikap yang biasanya akan memberikan penilaian (menerima dan 

menolak) terhadap objek produk yang dihadapi. Sikap tersebut dilakukan 

konsumen berdasarkan pandangan terhadap produk dan proses belajar, baik 

dari pengalaman maupun faktor lain mengenai produk yang ditawarkan. 

 

2.6 Arti Pentingnya Sikap Dalam Pemasaran 

 

Menurut Saladin dan Oesman (2002: 44), pentingnya sikap bagi pemasar adalah 

untuk menilai keefektifan kegiatan pemasaran, membantu mengevaluasi tindakan 

pemasaran sebelum dilaksanakan di dalam pasar dan untuk membentuk pangsa 

pasar berdasarkan berapa besar dukungan konsumen terhadap produk sedangkan 

menurut Loudon pentingnya penelitian terhadap sikap adalah sebagai pedoman 

untuk mengembangkan produk baru, memposisikan kembali produk yang ada 

sekarang, membuat kampanye periklanan dan meramalkan preferensi seorang 

konsumen terhadap suatu produk.  
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Sikap harus diteliti dan dipahami oleh pemasar dalam mengevaluasi kegiatan 

pemasaran yang potensial dan meramalkan perilaku masa datang. Secara definitif, 

sikap dalam pemasaran adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk 

bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah-masalah yang baik ataupun 

kurang baik secara konsekuen. Sikap di dalam pemasaran dilakukan konsumen 

berdasarkan pandangannya terhadap produk dan proses belajar baik dari 

pengalaman ataupun dari yang lain. 

 

Menurut Swastha dan Handoko (2000:92), sikap adalah predisposisi (keadaan 

mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan 

lingkungan yang dapat mengarahkan tingkah laku individu.  Sedangkan Kinnear 

dan Taylor (1997:304), sikap adalah proses yang berorientasi tindakan, evaluasi, 

dasar pengetahuan, dan persepsi abadi dari seseorang individu berkenaan dengan 

suatu objek atau penemuan. 

 

Kedua pendapat diatas memandang sikap dari segi kognitif maka Schiftman dan 

Kanuk yang dikutip oleh Simamora (2002:152) menyatakan sikap adalah ekspresi 

perasaan (inner feeling) yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak 

senang, suka atau tidak suka dan setuju atau tidak terhadap suatu barang. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah perasaan 

seorang konsumen (positif atau negatif) dari suatu objek setelah dia mengevaluasi 

objek tersebut.   
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2.7 Fungsi dan Karakteristik Sikap  

2.7.1 Fungsi Sikap 

Menurut Rangkuti (2003 : 67-68), sikap memiliki  4(empat) fungsi yaitu: 

a. Fungsi Penyesuaian (adjustment function) 

Fungsi penyesuaian mengarahkan pada objek yang menyenangkan dan 

menghindari objek yang tidak menyenangkan. Memaksimalkan  konsep 

peruntungan dan meminimalkan kerugian. Sikap konsumen sebagian besar 

tergantung pada persepsi mereka tentang apa yang memuaskan dan merugikan 

mereka. Persepsi konsumen terhadap minyak tanah dan LPG dalam konteks 

memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk memasak maka 

sikap kedua objek tersebut jelas berbeda sesuai dengan pengalaman. 

b. Fungsi Pertahanan ego (ego-defensive function) 

Sikap membantu pertahanan ego untuk melindungi citra diri dari ancaman dan 

sikap juga membantu menjaga citra diri kita, walaupun hal ini sering tidak kita 

sadari. 

c. Fungsi Ekspresi Nilai (value-expressive function) 

Konsumen akan berusaha untuk menerjemahkan nilai-nilai yang diyakininya 

ke dalam konteks sikap yang lebih nyata. 

d. Fungsi Pengetahuan (knowlegde function) 

Konsumen akan berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai apa yang 

dibutuhkan dan apa yang mereka percayai. 

Fungsi-fungsi tersebut merupakan dasar yang memotivasi pembentukan dan 

penguatan sikap positif terhadap objek yang memuaskan kebutuhan atau sikap 

negatif terhadap objek yang mendatangkan kerugian. 
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2.7.2 Karakteristik Sikap 

 

Sikap memiliki beberapa karakteristik penting yaitu objek, arah, tingkat dan 

intensitas, resistensi, persistensi, keyakinan serta kepemilikan struktur dan sifat. 

Menurut Saladin dan Oesman (2003:44-45), sikap memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Sikap memiliki objek artinya sikap itu harus memiliki suatu objek yang dituju. 

Misalnya, sebuah produk bisa positif dan bisa juga negatif. 

b. Sikap memiliki arah, derajat dan intensitas artinya bagaimana perasaan 

seseorang terhadap suatu objek sikap. 

Arah menunjukkan sikap senang atau tidak senang. Derajat menunjukkan 

besarnya seseorang menyukai atau tidak menyukai suatu objek sikap. 

Intensitas menunjukkan seberapa besar keyakinan seseorang menunjukkan 

sikapnya terhadap suatu objek. 

c. Sikap memiliki struktur, artinya bentuk psikologis seseorang yang terdiri dari 

nilai-nilai yang dianggap penting dan konsep diri seseorang. Semakin dekat 

seseorang kepada pusat nilai-nilai dan konsep diri maka semakin sulit sikap 

seseorang ini untuk diubah. 

d. Sikap dipelajari, artinya sikap itu berkembang sebagai akibat dari pengalaman 

seseorang dalam kaitannya dengan suatu realitas, informasi dari teman, 

interaksi dengan tenaga penjualan dan informasi dari media massa. 

Menurut Engel dkk yang dikutip oleh Simamora (2002: 156-157), ada lima 

dimensi sikap yaitu: 

1. Arah (valence), dimensi ini berkaitan dengan kecenderungan sikap apakah 

positif, netral ataukah negatif 
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2. Ekstremitas (extremity), dimensi ini didasari oleh asumsi bahwa perasaan suka 

atau tidak suka memiliki tingkatan-tingkatan yaitu intensitas ke arah positif 

atau negatif. Adanya ekstremitas memungkinkan konsumen untuk 

membandingkan sikap terhadap suatu objek. 

3. Resistensi (resistance) yaitu tingkat kekuatan sikap untuk tidak berubah. Sikap 

memiliki perbedaan konsistensi. Ada yang mudah berubah (tidak konsisten) 

ada yang sulit berubah. Sikap terhadap tren mudah berubah tapi sikap terhadap 

keyakinan sulit berubah. 

4. Persistensi (persistance), dimensi ini berkaitan dengan perubahan sikap secara 

gradual yang disebabkan oleh waktu. 

5. Keyakinan (confidence), dimensi ini berkaitan dengan seberapa yakin   

seseorang akan kebenaran sikapnya terhadap suatu objek. 

 

2.8  Model dan Teori Sikap 

 

Sikap dapat juga digambarkan dalam bentuk model. Model tradisional 

menggambarkan pengaruh informasi dari lingkungan luar pribadi seseorang, 

dimana informasi tersebut akan diolah dengan menggunakan elemen internal dari 

seseorang untuk menghasilkan sikap terhadap objek. Model analisis konsumen 

menyatakan bahwa sikap terdiri dari komponen perasaan, kognitif, perilaku serta 

lingkungan. Model ini disebut juga dengan model ABC atau three component 

model. Model terakhir adalah model Fishbein yang merupakan kombinasi dari 

kepercayaan objek dengan atribut produk dan dimodifikasi bahwa perilaku 

dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. 
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2.8.1 Three component attitude model 

Model ini dikembangkan oleh beberapa ahli perilaku, khususnya ahli psikologi 

sosial. Menurut teori ini, sikap terdiri dari tiga komponen yaitu (Abu Ahmadi, 

2005:52-53) : 

1. Komponen  kognitif yaitu berhubungan dengan gejala mengenai pikiran. Ini 

berarti perwujudan pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-

harapan individu tentang objek tertentu. 

2. Komponen afektif, berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan 

seperti: simpati, antipati, ketakutan, kedengkian dan sebagainya yang 

ditujukan pada objek-objek tertentu. 

3. Komponen konatif, berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk 

berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, 

menjauhkan diri, kecenderungan melakukan pembelian dan sebagainya.  

 

2.8.2 Multiatribute Model 

Model ini dikembangkan oleh Martin Fishbein untuk mengidentifikasi bagaimana 

konsumen membentuk sikap dan perilaku mereka terhadap berbagai objek. Model 

Multiatribut dibagi menjadi dua yaitu (Mowen dan Minor, 2002:346) : 

a. Model sikap terhadap objek (attitude toward the object model) 

Model ini mengkombinasikan informasi tentang kemungkinan sebuah objek 

memiliki atribut dengan evaluasi konsumen atas kebaikan/ keburukan atribut 

untuk memprediksi sikap. 

b. Model sikap terhadap perilaku (attitude toward behavioral model) 

Model ini disebut juga teori reasoned action yaitu memprediksi keinginan 

konsumen untuk berperilaku dalam cara tertentu dengan memperoleh 
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informasi tentang sikap mereka terhadap pelaksanaan perilaku dan norma 

subjektif. 

Model sikap dan perilaku dari Fishbein ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2. Model Sikap dan Perilaku dari Metode Fishbein 

 

 

 

 

       

 

 

   

Sumber : Husein Umar (2005: 436- 437) 

Model ini digunakan untuk memperoleh konsistensi antara sikap dan perilakunya. 

Model Fishbein memiliki dua komponen yaitu komponen sikap dan komponen 

norma subjektif. Sikap merupakan pandangan konsumen terhadap suatu produk 

baik bersifat positif ataupun negatif. Sikap terbentuk dari adanya keyakinan dan 

evaluasi konsumen terhadap suatu produk. Tidak selamanya sikap dapat berubah 

menjadi perilaku dalam konsep teori reasoned action yang menyatakan bahwa 

respon perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap tetapi juga norma subjektif 

yang ada dalam diri individu. 

 

Norma subjektif merupakan persepsi konsumen terhadap apa yang dipikirkan 

orang lain terhadap suatu produk. Norma subjektif terbentuk dari dorongan serta 

keyakinan yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat, baik itu dari keluarga, 
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teman dan tetangga. Faktor lain dalam model ini tidak diperhatikan, maka nilai 

maksud perilaku ekivalen dengan nilai perilaku.  

 

2.9 Pembentukan dan Perubahan Sikap 

2.9.1 Pembentukan sikap  

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. 

Dalam berinteraksi sosial, individu beraksi membentuk pola sikap tertentu 

terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap (Azwar, 2007:30-37) terdiri dari : 

a. Pengalaman pribadi 

Pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba atau mengejutkan yang 

meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang. Kejadian-kejadian 

dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, lama 

kelamaan secara bertahap diserap ke dalam individu dan mempengaruhi 

terbentuknya sikap.  

b. Pengaruh orang lain 

Pengaruh orang lain sangat berperan penting, misalkan dalam kehidupan 

masyarakat  yang hidup di pedesaan, mereka akan mengikuti apa yang 

diberikan oleh tokoh masyarakatnya. 

c. Kebudayaan 

Sikap masyarakat diwarnai dengan kebudayaan yang ada didaerahnya. 

Kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap. 

d. Media Massa 

Media massa elektronik maupun media cetak sangat besar pengaruhnya 

terhadap pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Pemberian informasi 



 38 

melalui media massa mengenai sesuatu hal akan memberian landasan kogitif 

baru bagi terbentuknya sikap. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama berpengaruh dalam pembentukan 

sikap. Hal ini dikarenakan meletakkan dasar pengertian konsep moral dalam 

diri individual. 

f. Faktor emosional 

Sikap yang didasari oleh emosi yang fungsinya hanya sebagai penyaluran 

frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap yang 

demikian merupakan sikap sementara dan segera berlalu setelah frustasinya 

hilang namun dapat juga menjadi sikap yang lebih persisten dan bertahan lama 

 

2.9.2 Perubahan Sikap 

Perubahan sikap pada individu ada yang terjadi dengan mudah ada yang sukar. 

Hal ini tergantung pada kesiapan seseorang untuk menerima atau menolak 

rangsangan yang datang pada dirinya. Perubahan sikap terbentuk seiring dengan 

perkembangan arus informasi, ekonomi, sosial, politik, kesehatan. Keterubahan 

suatu sikap tergantung pada karakteristik sistem sikap dan kepribadian individu 

dari afiliasi individu terhadap kelompok. 

 

Strategi perubahan sikap dapat dilakukan terhadap produk dengan keterlibatan 

tinggi maupun rendah melalui saluran persuasif yaitu mengikuti alur proses 

komunikasi efektif. Pemasar harus mampu mengidentifikasi, menganalisis dan 

mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan 

sikap dari penerima pesan atau konsumen. 
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Menurut Mowen dan Minor (2002: 388), Ada tiga cara untuk mengubah sikap 

terhadap objek yaitu: (1) mengubah kepercayaan bahwa objek memiliki atribut; 

(2) mengubah evaluasi atribut secara positif; (3) menambah atribut baru. Atribut 

adalah ciri-ciri yang melekat dari produk inti dan faktor pendukung yang 

berkaitan dengan produk. Cara lain untuk mengubah sikap terhadap perilaku 

adalah dengan mempengaruhi sikap konsumen melalui persepsi reaksi kelompok 

referensi terhadap perilaku.  

 

Perubahan sikap seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Sumber dari pesan yang diperoleh dari seseorang, kelompok atau institusi.  

Ciri penting dari pesan adalah: 

a. Kredibilitas, semakin percaya dengan orang yang mengirimkan pesan 

maka kita akan semakin menyukai untuk dipengaruhi oleh pemberi pesan. 

Keahlian dan kepercayaan merupakan aspek penting kredibilitas. 

b. Kredibilitas perlu ditambah daya tarik agar lebih persuasif. Efektivitasnya 

dipengaruhi oleh daya tarik fisik, kemiripan dan menyenangkan 

2. Pesan (isi pesan) umumnya berupa kata-kata dan simbol-simbol lain untuk 

menyampaikan informasi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan isi pesan yaitu: 

a. Usulan, suatu pernyataan yang kita terima secara tidak kritis artinya pesan 

dirancang dengan harapan orang akan percaya membentuk sikap dan 

terhasut dengan apa yang dikatakan tanpa melihat faktanya. 

b. Menakuti, cara lain untuk membujuk dengan menakut-nakuti. Jika terlalu 

berlebihan maka orang akan menjadi takut sehingga informasi akan 

dijauhi. 
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c. Pesan satu sisi dan dua sisi. Pesan satu sisi paling efektif jika seseorang 

dalam keadaan netral atau sudah menyukai suatu pesan. Pesan dua sisi 

lebih disukai untuk mengubah pandangan yang bertentangan. 

3. Penerima Pesan 

a. Sifat kepribadian seseorang tidak selalu mudah untuk dipengaruhi meski 

demikian orang berpendidikan rendah lebih mudah dipengaruhi daripada 

yang berpendidikan tinggi. 

b. Penafsiran pesan akan berpengaruh pada penerima tergantung dari 

persepsi dan penafsirannya. Pesan yang dikirim ke tangan orang pertama 

mungkin berbeda jika informasi sampai ke penerima kedua. 

c. Kekebalan, pesan tidak dapat diterima oleh seseorang apabila ia menerima 

informasi yang berlawanan dengan kenyataan dan pengalamannya.  

 

Sikap akan menempatkan seseorang dalam satu pikiran untuk menyukai atau tidak 

menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau menjauhinya. Sikap tersebut akan 

terbentuk tiga respon yaitu kognitif, afektif dan behavior yang erat hubungannya 

dengan lima tahap pengambilan keputusan seseorang. Respon kognitif, terjadi 

apabila seseorang berada dalam tahap mengenal masalah dan tahap mencari 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Respon 

afektif, apabila seseorang akan berusaha untuk mencari alternatif-alternatif terbaik 

sebagai pilihan untuk memecahkan masalah. Setelah alternatif dipilih orang itu 

akan menggunakan pilihan tadi untuk bertindak. Jika tindakannya tidak sesuai 

dengan apa yang dikehendaki, ia akan memilih alternatif yang lain karena 

pilihannya tidak sesuai. Kedua tindakan ini termasuk dalam respon behavior. 
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Menurut Kotler (2000:24), pengambilan keputusan konsumen dapat dilakukan 

melalui lima tahap yaitu : 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah akan  

kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Kebutuhan tersebut dapat 

digerakkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Pemasar harus dapat 

mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan konsumen melalui 

pengumpulan informasi dari sejumlah konsumen kemudian mengembangkan 

strategi pemasaran yang dapat memicu minat konsumen.  

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau 

pasif, internal atau eksternal. Pencarian informasi aktif dapat dilakukan 

dengan cara menghimpun berbagai informasi tentang produk. Keaktifan ini 

tergantung pada kekuatan dorongan kebutuhan, kemudahan memperoleh 

informasi tambahan, banyaknya informasi yang dimiliki danb penilaian 

terhadap informasi tambahan. 

Pencarian informasi internal dapat berasal dari komunikasi atau pengaruh 

program, terutama yang berasal dari pelopor opini. Sedangkan informasi 

eksternal dapat berasal dari media massa atau sumber-sumber informasi dari 

kegiatan pemasaran. 

Sumber-sumber informasi konsumen menurut Kotler (2000:256) terbagi 

menjadi 4 kelompok :     

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, dan kenalan 
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b. Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan pameran 

c. Sumber publik : media massa dan organisasi konsumen 

d. Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Tahap ini meliputi 2 (dua) tahap yaitu menetapkan pembelian dan menilai 

serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembeliannya. Alternatif pembelian yang telah diidentifikasi, dinilai dan 

diseleksi menjadi alternatif pembelian yang dapat memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan serta keinginan konsumen 

Konsep-konsep dasar yang dapat membantu proses evaluasi konsumen adalah: 

a. Konsumen berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan 

b. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk 

c. Konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam pembelian yang nyata. 

Konsumen akan menentukan pilihan atas berbagai merek yang tergantung 

dalam sejumlah alternatif pilihan pembelian dan cara pembayarannya. 

Menurut Kotler ada 2 (dua) faktor yang berada di antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian yaitu : 

a. Sikap orang lain 
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Sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang tergantung 

pada intensitas sikap negatif orang lain terhadap yang disukai konsumen 

dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, hal ini dapat muncul dan mengubah 

niat pembelian.  

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu 

produk akan mempengaruhi tingkah lakunya. Jika konsumen puas, ia akan 

memperlihatkan peluang untuk pembelian yang lebih tinggi serta akan 

menginformasikan kebaikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain, dan 

sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas maka ia akan menghentikan 

pembelian produk tersebut. Selain itu konsumen memerlukan waktu dan 

penyesuaian yang relatif lama untuk melakukan penilaian sebelum membeli.  

Kelima proses tersebut tidak selalu dilakukan oleh konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian, hal itu mungkin terjadi pada pembelian yang bersifat 

emosional. 

 


