
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Theory of Reasoned Action (Teori Tindakan Beralasan). 

 

 

Theory of Reasoned Action  (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein 

dan Ajzen dalam Jogiyanto (2007). Teori ini menghubungkan antara keyakinan 

(belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Kehendak 

merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan 

dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut. 

Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang 

sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam teori 

ini adalah fokus perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang 

dianggap penting. Kehendak (intetion) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif 

(Jogiyanto, 2007). 

 

Ajzen (1991) yang mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu 

proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas 

hanya pada tiga hal; Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi 

oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya 

oleh sikap tapi juga oleh norma-norma objektif (subjective norms) yaitu keyakinan 

kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap 
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suatu perilaku bersama norma- norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat 

berperilaku tertentu. Teori perilaku beralasan diperluas dan dimodifikasi oleh (Ajzen 

dalam Jogiyanto 2007) dan dinamai Teori Perilaku Terencana (theory of planned 

behavior). Inti teori ini mencakup 3 hal yaitu; yaitu keyakinan tentang kemungkinan 

hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut (behavioral beliefs), keyakinan tentang 

norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative 

beliefs), serta keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau 

menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut (control beliefs).  

 

Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa Intensi atau niat merupakan fungsi dari dua 

determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) 

dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak 

melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif. Secara singkat, praktik 

atau perilaku menurut Theory of Reasoned Action (TRA) dipengaruhi oleh niat, 

sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. Sikap sendiri 

dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan yang telah lalu. Norma subyektif 

dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati 

pendapat tersebut. Secara lebih sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang 

akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila 

ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. 
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2.2. Pengertian Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Rencanaan) 

 

 

Theory of Planned Behavior (TPB) yang merupakan pengembangan dari Theory of 

Reasoned Action (TRA) (Ajzen dalam Jogiyanto, 2007). Jogiyanto (2007) 

Mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRA. 

Konstruk ini di sebut dengan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral 

control). Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual 

yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari 

kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melekukan perilakuny (Hsu 

and Chiu 2002). Dengan menambahkan sebuah konstruk ini, yaitu kontrol perilaku 

persepsian  (Perceived behavioral control),  maka bentuk dari model teori perilaku 

rencanaan (Theory of planned behavior atau TPB) tampak di gambat berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Teori Perilaku Terencanaan (Theory of Planned Behavioral) 

Sumber: Jogiyanto (2007). 
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Dari Gambar 1, teori perilaku rencanaan (Theory of Planned Behavior) dapat 

mempunyai dua fitur (Jogiyanto, 2007) sebagai berikut: 

 

1. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol persepsi perilaku (perceived behavioral 

control) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Orang – orang yang 

percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber- sumber daya yang ada atau tidak 

mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan 

membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka 

mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain 

akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan 

demikian diharapkan terjadi hubungan antara kontrol persepsi perilaku (perceived 

behavioral control) dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma 

subyektif. Di model ini ditunjukkan dengan panah yang mennghubungkan kontrol 

perilaku persepsian ( perceived behavioral control) ke minat. 

 

2. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi 

perilaku (perceived behavioral control) dengan perilaku. Di banyak contoh, 

kinerja dari suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk 

melakukannya tetapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. 

Dengan demikian. Kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) 

dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung lewat minat, dan juga dapat 

memprediksi perilaku secara langsung. Di model hubungan langsung ini 

ditunjukan dengan panah yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku 

(perceived behavioral control) langsung ke perilaku (behavior). 
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Kontrol perilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan 

perkiraan seseorang mengenai sulit atau tidaknya untuk melakukan perilaku tertentu 

(Azwar, 2003). TPB mengganggap bahwa teori sebelumnya mengenai perilaku yang 

tidak dapat dikendalikan sebelumnya oleh individu melainkan, juga dipengaruhi oleh 

faktor mengenai faktor non motivasional yang dianggap sebagai kesempatan atau 

sumber daya yang dibutuhkan agar perilaku dapat dilakukan. Sehingga dalam 

teorinya, Ajzen menambahkan satu dertiminan lagi, yaitu kontrol persepsi perilaku 

mengenai mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu menurut 

TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku 

(Ajzen dalam Jogiyanto 2007).  

 

2.3 Sikap 
 

 

Beberapa pendapat pakar dalam psikologi sosial di kemukakan beberapa definisi. 

Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negatif dari 

seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. (Fishbein dan Ajzen 

dalam Ramdhani 2008) Mendenifisikan sikap (Atitude) sebagai jumlah dari afeksi 

(perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau 

perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual dalam skala 

evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek; setuju atau menolak, dan lainnya. Sikap 

adalah suatu reaksi evaluatif menguntungkan terhadap sesuatu atau beberapa, 

dipamerkan dalam keyakinan seseorang, perasaan perilaku, kemudian definisi lain 

mengatakan: An attitude is a disposition to respond favourably or unfuorably to 

object, person, institution or event, Sarwono (2002). Definisi ini memberikan 
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pengertian bahwa sikap adalah suatu disposisi bertindak positif atau negatif terhadap 

suatu objek, orang, lembaga atau peristiwa. 

 

Attitude is a psyshological tendency that is expressed by evaluating a particular 

entity with some degree of favor or disfavor. Eagly & Chaiken dalam Sarwono 

(2002). Sikap adalah kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan 

mengevaluasi kesatuan tertentu dengan beberapa derajat mendukung atau tidak 

mendukung. Definisi lain dikemukakan Gerungan (2004) attitude dapat kita 

terjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap 

pandanagan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai dengan kecenderungan 

untuk bertindak sesuai dengan objek.  

 

Sikap adalah kondisi mental dan neural yang diperoleh dari pengalaman, yang 

mengarahkan dan secar dinamis mempengaruhi respon-respon individu terhadap 

semua objek dan situasi yang terkait. Sikap adalah ide yang berkaitan dengan emosi 

yang mendorong dilakukannya tindakan-tindakan tertentu dalam situasi sosial. Secara 

tegas menyatakan bahwa predisposisi itu diperoleh dari proses belajar. Ramdhani 

(2008) menyatakan bahwa ide yang merupakan predisposisi tersebut berkaitan 

dengan emosi. Menurut Luthfi (2009) domain sikap dapat dipahami sebagai dimensi 

atau unsur-unsur dari sikap. Unsur ini memudahkan seseorang dalam melakukan 

pemahaman ataupun pengukuran terhadap sikap. 
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2.3.1. Aspek-Aspek Sikap. 

 

 

Menurut Baron et. al., (2003). Beberapa aspek-aspek penting dari sikap: 

 

 

a. Sumber suatu sikap (attitude origin). Faktor inilah yang mempengaruhi bagaimana 

pertama kali sikap terbentuk.bukti yang ada mengidikasikan bahwa sikap yang 

terbentuk. Bukti yang ada mengindikasikan bahwa sikap yang terbentuk 

berdasarkan pada pengalaman langsung sering kali memberikan pengaruh yang 

lebih kuat pada tingkah laku dari pada sikap yang terbentuk berdasarkan pada 

pengalaman tidak lanhsung atau pengalaman orang lain. Tampaknya, sikap yang 

terbentuk berdasarkan pengalaman langsung lebih muda diingat, hal ini 

meningkatkan dampakmereka terhadap tingkah laku. 

 

b. Kekuata sikap (attitude strenght). Faktor lain salah satu faktor yang paling penting 

melibatkan apa yang disebut sebagai kekuatan sikap yang dipertanyakan. Selain 

kuat sikap tersebut, semakin kuat pula dampaknya pada tingkah laku. 

 

c. Kekhusukan sikap (attitude specificity). Aspek yang ketiga yang mempengaruhi 

sikap dengan tingkah laku adalah kekhusukan sikap yaitu sejauh mana terfokus 

pada objek tertentu atau situasi dibandingkan hal yang umum. 

 

2.3.2. Komponen Sikap 

 

 

Fishbein dan Ajzen dalam Rahma (2011), berpendapat bahwa ada dua kelompok 

dalam pembentukan sikap yaitu: 
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a. Behavioral belief adalah keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 

perilaku dan merupakan keyakinan yang akan memdorong terbentuknya sikap. 

 

b. Evaluation of behavioral belief merupakan evaluasi positif atau negatif individu 

terhadap perilaku tertentu berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. 

 

Sikap memainkan peranan utama dalam membentuk perilaku (Latief, 2011).  Dalam 

memutuskan merek apa yang akan dibeli, atau toko mana untuk dijadikan  langganan, 

konsumen secara khas memilih merek atau toko yang dievaluasi secara paling 

menguntungkan. Sikap mewakili perasaan senang atau tidak senang seseorang 

terhadap suatu obyek. Aaker, et al, (2001) mendefinisikan sikap sebagai konstruk 

psikologis (psychological constructs). Sikap menunjukkan status mental seseorang 

yang digunakan oleh individu untuk menyusun cara mereka mempersepsikan 

lingkungan mereka dan memberi petunjuk cara meresponnya. Kotler (2003), 

mendefinisikan sikap sebagai evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan 

bertindak baik yang favorable maupun unfavorable serta bertahan lama dari 

seseorang terhadap suatu objek atau ide. Sikap cenderung membentuk pola yang 

konsisten.  

 

Sikap relatif sulit berubah dan sikap membuat orang berperilaku relatif konsisten 

terhadap suatu obyek. Sikap dapat didefinisikan sebagai suatu evaluasi menyeluruh 

yang memungkinkan individu merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan secara konsisten berkaitan dengan suatu obyek (Engel et al., dalam 

Burhannudin 2007). Menurut Gordon Allport yang dikutip oleh Burhanudin (2007) 
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sikap adalah mempelajari kecenderungan memberikan respon terhadap suatu obyek 

atau kelompok obyek baik yang disenangi (favorable) maupun yang tidak disenangi 

(unfavorable) secara konsisten.  

 

Sementara Fishbein dan Azjen (2005) mendefinisikan sikap sebagai penilaian atau 

evaluation positif atau negatif terhadap suatu obyek. Pengertian ini membatasi sikap 

hanya pada komponen affective saja. Komponen ini merupakan komponen utama 

yang terlibat dengan sikap. Pengertian ini sesuai dengan pengertian sikap terhadap 

merek yaitu kecenderungan untuk mengevaluasi merek baik yang disenangi maupun 

yang tidak disenangi (Azwar, 2003). Sikap merupakan faktor penting dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Sikap konsumen dapat menjadi kontrol yang 

akurat terhadap perilaku pembelian (Dharmmesta, 1998) dan dapat mempengaruhi 

pola pikir individu dalam pengambilan keputusan.  

 

Hanna (2001) mengungkapkan bahwa sikap menentukan cara-cara berperilaku 

individu terhadap objek tertentu ada empat definisi sikap. Pertama, bagaimana 

perasaan mereka terhadap obyek positif atau negatif, terima atau tidak terima, pro 

atau kontra. Kedua, sikap sebagai kecenderungan untuk merespon sebuah objek atau 

golongan objek dengan sikap yang secara konsisten menerima atau tidak menerima. 

Ketiga, sikap berorientasi pada psikologi sosial yaitu motivasi, emosi, persepsi, dan 

proses kognitif yang bertahan lama dengan beberapa aspek dari masing-masing 

individu. Keempat, keseluruhan sikap dari seseorang terhadap obyek dilihat dari 

fungsi kekuatan dari tiap-tiap sejumlah kepercayaan yang seseorang pegang tentang 

beberapa aspek dari obyek dan evaluasi yang diberikan dari tiap-tiap kepercayaan 
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yang bersangkut paut pada obyek. Sikap juga diartikan sebagai "suatu konstruk untuk 

memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas". Pengertian sikap itu sendiri dapat 

dipandang dari berbagai unsur yang terkait seperti sikap dengan kepribadian, motif, 

tingkah laku, keyakinan dan lain-lain. Namun dapat diambil pengertian yang 

memiliki persamaan karakteristik; sikap ialah tingkah laku yang terkait dengan 

kesediaan untuk merespon objek sosial yang membawa dan menuju ke tingkah laku 

yang nyata dari seseorang. Hal itu berarti suatu tingkah laku dapat diprediksi apabila 

telah diketahui sikapnya. Walaupun manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat langsung 

tapi sikap dapat ditafsirkan sebagai tingkah laku yang masih tertutup (Suharyat, 

2009). 

 

2.4. Norma Subyektif 

 

 

Norma Subyektif (subjective norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang 

terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 

2007). Konsumen berperilaku tidak terlepas dari kegiatan melakukan keputusan 

untuk berperilaku. Keputusan yang akan diambil seseorang dilakukan dengan 

pertimbangan sendiri maupun atas dasar pertimbangan orang lain yang dianggap 

penting. Keputusan yang dipilih bisa gagal untuk dilakukan jika pertimbangan orang 

lain tidak mendukung, walaupun pertimbangan pribadi menguntungkan. Dengan 

demikian pertimbangan  subyektif pihak lain dapat memberikan dorongan untuk 

melakukan wirausaha atau keputusan berwirausaha, hal demikian dinamakan norma 

subjektif.   
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Norma subjektif diartikan sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial 

yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan wirausaha (Dharmmesta, 

2005). Dalam penelitian sebagai norma subjektfi dalah kelompok referensi berupa 

orang tua, teman dekan dan dosen, yang mampun mendorong mahsiswa berperilaku 

yaitu niat untuk berwirausaha. 

 

2.4.1 Kompoen Norma Subyektif 

 

 

Menurut Fishbein dan Azjen (2005), norma subjektif secara umum mempunyai dua 

komponen berikut: 

 

a. Normative beliefs (Keyakinan Norma). 

 

Persepsi atau keyakinan mengenai harapan orang lain terhadap dirinya yang 

menjadi acuan untuk menampilkan perilaku atau tidak. Keyakinan yang 

berhubungan dengan pendapat tokoh atau orang lain yang penting dan 

berpengaruh bagi individu atau tokoh panutan tersebut apakah subjek harus 

melakukan atau tidak suatu perilaku tertentu. 

 

b. Motivation to comply (motivasi untuk memenuhi). 

 

Motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Norma subjektif dapat dilihat 

sebagai dinamika antara dorongan-dorongan yang dipersepsikan individu dari 

orang-orang disekitarnya dengan motivasi untuk mengikuti pandangan mereka 

(motivation to comply) dalam melakukan atau tidak melakukan tingkah laku 

tersebut. 
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Norma subyektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 2005).  Dalam model TRA dan 

TPB norma subjektif adalah fungsi dari normative beliefs, yang mewakili persepsi 

mengenai preferensi signifikan lainya mengenai apakah perilaku tersebut harus 

dilakukan. Model ini mengkuantifikasi keyakinan ini dengan mengalikan 

kemungkinan subyektif seorang disebut relevan berpikir bahwa seseorang harus 

melaksanakan perilaku tersebut dengan motivasi seseorang untuk mengikuti 

(motivation to comply) apa yang ingin dilakukan. 

 

2.5. Kontrol Perilaku. 

 

 

Kontrol perilaku menurut Ajzen (2005)  mengacu pada persepsi-persepsi seseorang 

akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tertentu. Dengan kata lain kontrol 

perilaku menunjuk kepada sejauh mana seseorang merasa bahwa menampilkan atau 

tidak menampilkan perilaku tertentu berada di bawah kontrol individu yang 

bersangkutan. Kontrol perilaku ditentukan oleh sejumlah keyakinan tentang hadirnya 

faktor-faktor yang dapat memudahkan atau mempersulit terlaksananya perilaku yang 

ditampilkan. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku 

merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus rangsangan dari luar 

(Notoatmodjo, 2003).  

 

Kontrol perilaku secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu 

perilaku dan juga mempengaruhi perilaku (Ajzen, 2006). Di mana dalam situasi 
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pengguna berniat untuk melaksanakan suatu perilaku namun dihalangi dalam 

melakukan tindakan tersebut. Kontrol perilaku yang dirasakan ditunjukan dengan 

tanggapan seseorang terhadap halangan dari dalam atau halangan dari luar sewaktu 

melakukan perilaku atau tingkah laku. Kontrol perilaku dapat mengukur kemampuan 

seseorang dalam mendapatkan sesuatu dalam mengambil suatu kegiatan. 

 

Perilaku akan bergantung pada interaksi antara sikap, keyakinan, dan niat berperilaku.   

Niat berperilaku seseorang juga akan dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang 

dirasakan. Kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan kondisi di mana orang 

percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga 

pengalaman masa lalu di samping rintangan-rintangan yang ada yang 

dipertimbangkan oleh orang tersebut (Tjahjono, 2005). Pengaruh langsung dapat 

terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga memengaruhi 

perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar 

kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk 

memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang 

nyata di lapangan (actual behavioral control) niat tersebut akan diwujudkan jika 

kesempatan itu muncul. Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi 

bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di 

lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga 

dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu 

tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi 
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perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan, 

(Ernawati, 2010). 

 

2.6. Minat  Membeli 
 

 

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan 

tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael,2001). Mehta (1994) 

mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Pengertian minat beli 

menurut (Durianto dan Liana (2004) adalah minat beli merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu.  

 

Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari dari konsumen 

yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal 

ini sangat diperlukan oleh para pemesar untuk mengetahui minat beli konsumen 

terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan 

variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan datang. 

Sedangkan definisi minat beli menurut (Thamrin, 2003) adalah merupakan bagian 

dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan 

responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Rossiter dan Percy (1998) mengemukakan bahwa minat beli merupakan instruksi diri 
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konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, 

mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) 

merekomendasikan (influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk 

melakukan pembelian.  

 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Albari (2002) menyatakan bahwa 

motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka 

untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap 

obyek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk 

tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia akan mencoba untuk 

menghindari obyek yang bersangkutan. Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk 

kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang 

ditawarkan pemasaran atau tidak. 

 

2.7. Perilaku Membeli 

 

 

Menurut Sihombing (2004) perilaku membeli didefinisikan sebagai: (1) segala 

sesuatu yang dilakukan oleh manusia, dan (2) perubahan dalam materi atau non 

materi yang disebabkan langsung oleh manusia, perilaku juga merupakan hasil dari 

proses mental. Sikap dan minat adalah contoh dari variabel-variabel mental yang 

mempengaruhi perilaku. Menurut Sihombing (2004), perilaku dapat dibedakan 

menjadi tindakan, kegiatan, dan hubungan. Tindakan adalah pergerakan fisik dalam 

waktu yang pendek. Kegiatan didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang berulang 

kali dalam waktu yang relatif panjang.  
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Perilaku membeli manusia merupakan  perilaku yang kompleks (Hauser dalam 

Sihombing 2004). Dalam memahami perilaku  membeli manusia, ada dua pendekatan 

yang dapat digunakan: (1) pendekatan yang fokus pada variabel-variabel eksternal, 

dan (2) pendekatan yang memfokuskan pada variabel-variabel internal dalam 

mempengaruhi perilaku. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumen, perilaku 

membeli dimulai dari kesadaranakan suatu kebutuhan, yaitu melalui proses pencarian 

dan evaluasi alat pemuas kebutuhan, serta tindakan pembelian itu sendiri dan evaluasi 

atas barang atau jasa yang dibelinya tersebut. Dengan kata lain, perilaku membeli 

meliputi pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen (Dharmmesta, 2005). 

 

Perilaku muncul sebagai hasil interaksi antara tanggapan dari individu terhadap 

stimulus yang datang dari lingkungannya agar bisa beradaptasi dan tetap survie yang 

mendasari timbulnya perilaku adalah dorongan yang ada dalam diri manusia, 

sedangkan dorongan merupakan usia jadi perilaku muncul karena adanya dorongan 

untuk survive. Notoatmodjo (2003) mengungkapkan ada tiga unsur utama dalam 

perilaku yaitu: 

a. Adanya afektif (perasaan atau penilaian pada berbagai hal). 

 

b. Kognitif (pengetahuan kepercayaan atau pendapat tentang suatu obyek). 

 

c. Psikomotor (niat serta tindakan yang berkaitan dengan suatu obyek). 

 

 

Perilaku memiliki hubungan yang cukup besar dalam menentukan tingkat 

pemanfaatan sarana kesehatan. Teori Adopsi perilaku mengemukakan bahwa untuk 

mengubah perilaku seseorang akan melewati 5 tahapan yaitu awarenes (kesadaran), 

interest (perhatian atau ketertarikan dengan ide baru), evalution (perilaku terhadap 
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ide), trial (usaha untuk mencoba) dan terakhir adoption (bila menerima ide baru) 

(Notoatmodjo 2003). 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 

Mas’ud 2012 Pengaruh Sikap, Norma-

Norma Subyektif dan 

Kontrol Perilaku yang 

Dipersepsikan Nasabah 

Bank Terhadap Keinginan 

Untuk Menggunakan 

Automatic Teller Machine 

(Atm) Bank BCA. 

Sikap kategori baik atau signifikan 

terhadap nasabah  ATM. Hasil 

penelitian analisis nilai norma 

subjektif kategori sangat baik 

terhadap nasabah untuk 

menggunakan ATM. Kontrol 

Perilaku yang Dipersepsikan 

kategori sangat baik terhadap  

nasabah bank  Sedangkan, 

Keinginan untuk menggunakan  

ATM ada dalam kategori ingin 

menggunakan ATM di waktu yang 

akan datang 

Rohmawati 2013 Pengaruh Sikap, Norma-

Norma Subyektif dan 

Kontrol Perilaku 

Persepsian, Persepsi 

Resiko, persepsi 

Kebermanfaatan  Terhadap 

Niat Penggunaan Kartu 

Kredit.  

Sikap tidak berpengaruh terhadap 

niat penggunaan karu kredit, 

Norma Subjektif berpengaruh 

terhadap niat penggunaan katru 

kredit, sedangkan kontol perilaku 

tidak berpengaruh terhadap niat 

penggunaan kartu kredit, 

persepsian resiko berpengaruh 

terhadap penggunaan kartu kredit, 

persepsi kenermanfaatan 

berpengaruh terhadap kegunaan 

kartu kredit. 
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Ernawati 2010 Pengaruh Sikap, Norma 

Subyektif, Kontrol Perilaku 

yang dipersepsikan, dan 

sunset policy terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

Dengan niat sebagai 

variabel intervening. 

Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa sikap dan 

kontrol perilaku yang 

dipersepsikan berpengaruh 

terhadap niat kepatuhan pajak.  

Norma subjektif dan sunset policy 

tidak ber-pengaruh terhadap niat 

kepatuhan pajak. Hasil studi juga 

menunjukkan bahwa kontrol 

perilaku yang dipersepsikan 

berpengaruh langsung terhadap 

kepatuhan pajak. Hasil pengujian 

terakhir adalah niat berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak 

Maradona 2009 Hubungan Sikap 

pelanggan, norma subjektif  

pelanggan dan kontrol 

keperilakuan pelanggan 

dengan intensi kepatuhan 

pelanggan dalam 

membayar tagihan jasa 

telepon rumah di PT. 

Telekomunikasi. 

Variabel Sikap berpengaruh 

signifikan positif terhadap Variabel 

intensi kepatuhan pelanggan. 

Variabel Norma subjektif 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap Variabel intensi 

kepatuhan pelanggan. Variabel 

kontrol perilaku berpengaruh 

signifikan positif terhadap Variabel 

intensi kepatuhan pelanggan. 

Adanya korelasi positif antara 

sikap, norma subjektif dan kontrol 

perilaku dengan intensi kepatuhan 

pelanggan dalam membayar 

tagihan telepon rumah.  

Mulyana 2013 Pengaruh Norma Subjektif, 

Persepdi Kontrol Perilaku, 

dan Sikap Wirausaha 

Terhadap Minat 

Berwirausaha siswa SMKN 

12 Garut. 

Norma Subjektif yang dimiliki 

siswa SMKN 1 Garut tidak 

.berpengaruh positif terhadap 

persepsi kontrol perilaku wirausaha 

dan sikap wirausaha dan noma 

subjektif, persepsian kontrol 

perilaku , sikap tidak memiliki 

pengaruh secara simultan 
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Sigit 2006 Pengaruh Sikap dan Norma 

Subyektif terhadap niat beli 

mahasiswa sebagai 

konsumen potensial produk 

pasta gigi close up. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Sikap dan norma subyektif 

secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap niat beli, 

Sikap konsumen secara parsial 

berpengaruh terhadap niat beli, dan 

Norma subyektif secara parsial 

berpengaruh terhadap niat beli. 

Susanti et al,  2008 Pengaruh Sikap Terhadap 

Perilaku, Faktor Sosial dan 

Kontrol Keperilakuan yang 

Dirasakan Terhadap Minat 

Pembelian Tiket Pesawat 

Secara Online 

Ha pertama yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh sikap 

terhadap minat pengguna internet 

untuk membeli tiket pesawat secara 

online diterima. Ha kedua yang 

menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh faktor sosial terhadap 

minat pengguna internet untuk 

membeli tiket pesawat secara 

online diterima. Ha ketiga yang 

menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh kontrol keprilakuan yang 

dirasakan terhadap minat pengguna 

internet untuk membeli tiket 

pesawat secara online ditolak 

Burhanudin 2007 Theory Of Planned 

Behavior: Aplikasi pada 

niat konsumen untuk 

berlangganan surat kabar 

harian kedaulatan rakyat di 

Desa Donotirto, kecamatan 

kretek kabupaten Bantul.  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sikap terhadap perilaku, 

norma subyektif, dan kontrol 

keperilakuan yang dirasakan baik 

secara individual maupun bersama-

sama berpengaruh terhadap niat 

konsumen untuk berlangganan 

SKH Kedaulatan Rakyat di desa 

Donotirto, kecamatan Kretek, 

kabupaten Bantul.  

Istiana et al, 2007 Pengaruh Sikap, Norma 

Subjektif dan Kontrol 

Keperilakuan terhadap niat 

dan perilaku beli Produk 

susu Ultra High 

Temperature. 

 

Hasil dari studi 

mengidentifikasikan bahwa norma 

subjektif dan kantrol keperilakuan 

berpengaruh terhadap niat beli 

namun sikap tidak berpengaruh 

terhadap niat beli tersebut . Niat 

untuk membeli berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku beli 

susu UHT . Selanjutnya, variabel 

kontrol keperilakuan juga 

berpengaruh langsung terhadap 

perilaku beli. 

 

 



28 
 

 

2.9. Keterkaitan Antar Variabel 

 

 

2.9.1. Hubungan Sikap Terhadap Minat Membeli 

Sikap adalah kondisi mental dan neural yang diperoleh dari pengalaman, yang 

mengarahkan dan secar dinamis mempengaruhi respon-respon individu terhadap 

semua objek dan situasi yang terkait. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosi, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan 

bertahan lama pada seseorang terhadap obyek atau gagasan tertentu (Kotler, 2005).  

Sikap adalah ide yang berkaitan dengan emosi yang mendorong dilakukannya 

tindakan-tindakan tertentu dalam situasi sosial. Secara tegas menyatakan bahwa 

predisposisi itu diperoleh dari proses belajar. Ramdhani (2008) menyatakan bahwa 

ide yang merupakan predisposisi tersebut berkaitan dengan emosi. Menurut Assael 

(2002) minat membeli adalah minat membeli timbul dan terbentuk setelah seseorang 

melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap sesuatu merek dan akan melakukan 

pembelian terhadap merek yang dapat memberikan tingkat paling tinggi dari 

kepuasan yang diharapkan. Hubungan kedua nya yaitu timbul karena sikap 

merupakan ide yang berkaitan dengan emosi langsung di kembangkan melalui suatu 

minat yang timbul dari diri sendiri. Ajzen dalam Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa 

sikap dengan komponen lengkap akan terjadi hubungan yang kuat terhadap minat. 

Menyatakan bahwa sikap terhadap minat membeli berpengaruh positif dan signifikan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

H1.Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli. 
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2.9.2. Hubungan Norma Subyektif Terhadap Minat Membeli 

 

 

Norma Subyektif (subjective norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang 

terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 

2007). Minat membeli merupakan masalah yang sangat kompleks namun harus tetap 

menjadi perhatian pemasar, minat membeli untuk membeli dapat muncul sebagai 

akibat dari adanya stimulus (rangsangan) yang ditawarkan oleh perusahaan masing-

masing stimulus tersebut dirancang untuk menghasilkan tindakan pembelian dari 

konsumen.keterkaitan keduanya terletak dimana konsumen mendapatakan pengaruh 

dari orang  lain yang mempengaruhi konsumen lain untuk menimbulkan minat dalam 

membeli suatu produk. (Dharmmesta, 1998) mengatakan faktor yang mempengaruhi 

niat adalah norma subyektif menyangkut persepsi seseorang, apakah orang lain yang 

dianggap penting akan mempengaruhi perilakunya Berdasarkan uraian diatas dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

H2: Norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli. 

 

 

2.9.3 Hubungan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Membeli 

 

 

Ajzen (2006) Secara spesifik, dalam planned behavior theory, persepsi tentang 

kontrol perilaku (perceived behavioral control) didefinisikan sebagai persepsi 

individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. 

Perceived behavioral control ditentukan oleh kombinasi antara belief individu 

mengenai faktor pendukung dan atau penghambat untuk melakukan suatu perilaku 
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(control beliefs), dengan kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung 

ataupun penghambat tersebut (perceived power control). 

Secara umum, semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit 

faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan 

cenderung mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku tersebut; 

sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan sedikit faktor pendukung dan banyak 

faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan 

cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 

2006).  

 

Kontrol perilaku menunjuk kepada seseorang  sejauh mana seseorang merasa bahwa 

menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu berada di bawah kontrol 

individu yang bersangkutan. Minat membeli merupakan masalah yang sangat 

kompleks namun harus tetap menjadi perhatian pemasar, minat membeli untuk 

membeli dapat muncul sebagai akibat dari adanya stimulus (rangsangan) yang 

ditawarkan oleh perusahaan masing-masing stimulus tersebut dirancang untuk 

menghasilkan tindakan pembelian dari konsumen. Hubungan keduanya yaitu terdapat 

kontrol prilaku konsumen dalam membelinya agar tidak melakukan kelebihan dalam 

mengkomsumsi maka pembelianya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ajzen (2006) 

yang mengatakan bahwa kontrol perilaku mepengaruhi minat didasarkan atas asumsi 

bahwa kontrol perilaku oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada 

orang tersebut. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut. 
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H3: Kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli. 

 

 

2.9.4. Hubungan Sikap Terhadap Perilaku Membeli Melalui Minat Membeli 

 

 

Sikap memainkan peranan utama dalam membentuk perilaku, (Engel et. al dalam 

Latief, 2011). Dalam memutuskan merek apa yang akan dibeli, atau toko mana untuk 

dijadikan langganan, konsumen secara khas memilih merek atau toko yang dievaluasi 

secara paling menguntungkan. Minat untuk menggunakan kembali dan membentuk 

perilaku untuk menggunakan suatu barang atau jasa dapat tercapai apabila konsumen 

telah membentuk sikap yang positif terhadap suatu barang atau jasa, Ajzen dan 

Fishbein (2005). Menurut Ajzen dalam Jogiyanto (2007) bahwa sikap  terhadap perilaku 

membeli berpengaruh positif  dan lebih dapat menentukan suatu perilaku membeli 

sepesifik dilakuakn atau tidak, kemudian menjelaskan dengan memperkenalkan 

konsep kerepondenan yang menjelaskan bahwa kerespondenan yang lengkap  

terhadap keduanya mempunyai  hubungan kuat antara sikap dengan perilaku membeli 

melalui minat membeli. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

H4: Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membeli melalui 

minat membeli. 

 

2.9.5. Hubungan Norma Subjektif Terhadap  Perilaku Membeli Melalui Minat  

Membeli. 
 

Ajzen (2005) memaparkan subejctive norm merupakan fungsi yang didasarkan oleh 

belief yang disebut sebagai normative beliefs, yaitu belief mengenai kesetujuan dan 

atau ketidak setujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu 
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terhadap suatu perilaku (salient referent beliefs). Norma subyektif merupakan suatu 

faktor yang menentukan apakan suatu produk layak untuk dipilih atau tidak dipilih 

karena konsumen harus memperhatikan hal-hal sekitar  lingkungan. Ajzen dalam 

jogiyanto (2007) menyatakan bahwa norma subjektif berhubungan dengan preskripsi 

normatif, yaitu pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang akan 

mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku membeli yang 

sedang dipertimbangkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

H5: Norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membeli 

melalui minat membeli. 

 

2.9.6 Hubungan Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku Membeli 

 

 

Kontrol perilaku yang memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui 

minat) terhadap perilaku  (Ajzen, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat 

actual control di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin 

positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol seseorang, 

sehingga semakin kuat minat  beli seseorang untuk memunculkan perilaku belinya. 

Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (actual 

behavioral control)  minat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. 

Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan minat  individu 

tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan 

memunculkan perilaku beli yang telah diminatkan sehingga dengan cepat akan 

memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku 
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yang dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi perilaku membeli  yang 

ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diminatkan. Ajzen dalam 

Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa kontrol perilaku merefleksikan pengalaman 

masa lalu dan juga mengantisipasi halangan –halangan yang ada semakin menarik 

sikap dan norma subjektif, dan semakin besar kontrol perilaku maka semakin kuat 

minat membeli seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan berhasil 

membuktikan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif 

terhadap perilaku secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan 

hipotesis sebagai berikut. 

H6: Kontrol prilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membeli 

 

 

2.9.7 Hubungan Minat Membeli  Terhadaap Perilaku  Membeli 

 

 

Perilaku membeli  adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas 

individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan 

jasa. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku beli  

menyoroti perilaku baik individu maupun rumah tangga, perilaku membeli di 

pengaruhi faktor dari mediasi yaitu minat beli menyangkut suatu proses pengambilan 

keputusan sebelum pembelian. Minat membeli dipengaruhi dari sikap, norma 

subyektif, kontrol perilaku untuk melakukan suatu tindakan beli. Dalam teori perilaku 

terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi atau 

niat (minat) untuk berperilaku. Sementara itu, munculnya niat (minat) berperilaku 

selain ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, juga ditentukan oleh kontrol 

perilaku yang dipersepsikan. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi indikator 
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bagi niat (minat) yang pada gilirannya menentukan apakah perilaku tertentu akan 

dilakukan atau tidak. Jadi, niat (minat) dalam penelitian ini merupakan variabel 

mediasi atau variabel intervening, yaitu variabel yang memengaruhi hubungan antara 

variabel-variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak 

langsung (Indriantoro dan Supomo, 2002). Berdasarkan teori dan bukti empiris di 

atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut. 

H7: Minat Membeli berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku membeli 

 

 

2.10. Kerangka Pemikiran. 
 

 

Secara konseptual theory of planned behavior mengemukakan 3 determinan niat yang 

bersifat independent (Dharmmaseta, 2005). Pertama, sikap terhadap perilaku yang 

menunjukkan tingkatan dimana seseorang mempunyai evaluasi yang baik atau kurang 

baik terhadap perilaku tertentu. Kedua, norma subjektif sebagai faktor sosial yang 

menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku tertentu. Ketiga, kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan variabel  

yang menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan tindakan yang dimaksud.Variabel 

ini mempunyai pengaruh kausal secara langsung pada variabel minat untuk 

melakukan tindakan atau secara tidak langsung melalui variabel minat, yang juga 

tidak dimediasi oleh variabel lain, sedangkan TPB mengganggap bahwa teori 

sebelumnya mengenai perilaku yang tidak dapat dikendalikan sebelumnya oleh 

individu melainkan, juga dipengaruhi oleh faktor mengenai faktor non motivasional 

yang dianggap sebagai kesempatan atau sumber daya yang dibutuhkan agar perilaku 
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dapat dilakukan. Ajzen (2005) menambahkan satu dertiminan lagi, yaitu kontrol 

perilaku persepsi mengenai mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan. 

Untuk memudahkan pemahaman dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka lebih 

jelas dapat dilihat pada Gambar. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penelitian Kerangka Pemikiran 

 

 

 

2.11 Hipotesis 

 

Berdasarkan teori, tinjauan literature serta kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap minat membeli. 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subjektif terhadap minat 

membeli 

Sikap 

 

Kontrol 

Perilaku 

Perilaku 

membeli 
Minat membeli 

Norma Subyektif 
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H3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku terhadap minat 

membeli 

H4: Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap perilaku membeli 

melalui minat membeli 

H5: Terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subyektif terhadap perilaku 

membeli melalui minat membeli 

H6: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku terhadap perilaku 

membeli  

H7: Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat membeli terhadap perilaku 

membeli   

 

 

 

 

 

 

 


