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II. LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Keterlibatan Konsumen 

 

1. Definisi Keterlibatan Konsumen 

 

Keterlibatan didefinisikan sebagai status motivasi yang menggerakan serta 

mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat 

keputusan (Setiadi. 2010:47). 

 

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan bahwa keterlibatan konsumen adalah 

pribadi yang dirasakan penting dan/atau minat konsumen terhadap perolehan, 

konsumsi, dan disposisi barang, jasa, atau ide. Dengan semakin meningkatnya 

keterlibatan, konsumen memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, 

memahami, dan mengelaborasikan informasi tentang pembelian. 

 

Mowen dan Minor (2002) menyajikan sebuah model sederhana dari aliran 

kejadian ketika konsumen mengalami keadaan yang bersifat motivasional. Model 

ini mengidentifikasikan lima konsep pokok dari studi tentang motivasi: 

pengenalan kebutuhan, dorongan, perilaku berdasarkan tujuan, objek insentif, dan 

afeksi. 

 

Motivasi dimulai dengan timbulnya rangsangan yang memacu pengenalan 

kebutuhan. Rangsangan bisa berasal dari diri konsumen maupun dari luar 
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konsumen, jika rangsangan menimbulkan perbedaan antara keadaan yang 

diinginkan seseorang dan keadaan aktual orang tersebut, maka akan timbul 

kebutuhan. Kebutuhan yang dirasakan dapat diaktifkan dengan cara-cara yang 

berbeda, yang salah satunya sepenuhnya bersifat fisiologis, misalnya rasa haus 

atau lapar. Manusia juga memiliki kapasitas untuk berpikir tentang orang atau 

objek yang tidak hadir dalam waktu dekat atau membayangkan konsekuensi yang 

diinginkan dari tindakan tertentu (Engel,2001). Sekali sebuah kebutuhan muncul, 

kebutuhan ini akan menghasilkan dorongan. Sebuah dorongan (drive) adalah 

keadaan afektif dimana seseorang mengalami dorongan emosi dan fisiologis. 

Tingkat keadaan dorongan ini mempengaruhi tingkat keterlibatan seseorang dan 

keadaan afektifnya. Kenaikan dorongan ini akan meningkatkan perasaan dan 

emosi, yang dihasilkan pada tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dan 

pemprosesan informasi. Apabila seseorang mengalami keadaan dorongan ini, 

berarti mereka terlibat dalam perilaku berdasarkan tujuan yang terdiri dari 

tindakan yang dilakukan untuk meringankan keadaan kebutuhan seseorang. 

Insentif konsumen merupakan produk, jasa, informasi, dan bahkan dapat juga 

berupa orang lain yang diperkirakan oleh konsumen akan memuaskan kebutuhan. 

Objek insentif dihubungkan kembali ke tahap pengenalan kebutuhan, dimana 

objek tersebut digunakan untuk mempersempit kesenjangan antara keadaan aktual 

dengan keadaan yang diinginkan (Mowen, 2002). 

 

Faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat keterlibatan konsumen adalah: (1) 

jenis produk yang menjadi pertimbangan, (2) karakteristik komunikasi yang 

diterima konsumen, (3) karakteristik situasi dimana konsumen beroperasi dan (4) 

kepribadian konsumen. Pada umumnya keterlibatan konsumen meningkat apabila 
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produk atau jasa yang dipertimbangkan lebih mahal, diterima secara sosial dan 

memiliki resiko pembelian. Komunikasi juga dapat meningkatkan keterlibatan 

seiring dengan meningkatnya emosi konsumen. Situasi atau konteks dimana 

pembelian dilakukan juga mempengaruhi keterlibatan (Mowen,2002). 

Konsumen dalam menentukan pilihannya sangat dipengaruhi oleh jenis proses 

keputusan dimana mereka terlibat. Proses pilihan akan berbeda bila konsumen 

akan menggunakan pendekatan keterlibatan tinggi dibandingkan dengan 

pendekatan keterlibatan rendah. Demikian pula, apabila konsumen menggunakan 

orientasi pengalaman maka proses pilihan akan berubah menurut perspektif 

pengaruh perilaku. Di dalam kondisi keterlibatan tinggi, konsumen menggunakan 

model kompensatori, sementara pada kondisi keterlibatan rendah konsumen 

cenderung untuk menggunakan model pilihan yang nonkompensatori. 

 

Menurut model kompensatori (Mowen, 2002), konsumen menganalisis setiap 

analisis dengan cara evaluasi yang luas sehingga penilaian yang tinggi atas salah 

satu atribut dapat mengkompensasi penilaian rendah atas atribut lainnya. Dalam 

jenis proses evaluasi ini, semua informasi mengenai atribut suatu merek digabung 

ke dalam penilaian merek secara keseluruhan. Prosesnya akan diulang untuk 

setiap alternatif merek, dan merek yang mempunyai preferensi keseluruhan 

tertinggi yang dipilih. 

 

Menurut model nonkompensatori, penilaian yang tinggi atas beberapa atribut 

tidak pernah mengkompensasi penilaian yang rendah atas atribut lainnya. 

Konsumen dianggap membandingkan alternatif atas atribut-atribut pada suatu 

waktu. Satu atribut dipilih dan kemudian membandingkan dengan semua 
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alternatif. Proses ini terus berlanjut dengan cara hirarkis sampai semua atribut 

telah diungkapkan. Apabila konsumen berada di dalam situasi keterlibatan rendah, 

maka mereka tidak mau terlibat dengan sejumlah besar pemprosesan informasi 

yang dibutuhkan oleh model nonkompensatori. 

Model nonkompensatori digunakan sebagai jalan pintas untuk mencapai 

keputusan yang memuaskan dan bukan optimal suatu proses yang dikenal sebagai 

satisficing. Model nonkompensatori juga disebut model pilihan heuristis. Heuristis 

merupakan peraturan sederhana yang digunakan masyarakat untuk mengambil 

keputusan yang memuaskan dan bukan yang sempurna (Mowen,2002:09). 

 

2. Jenis-jenis Keterlibatan Konsumen 

 

Terdapat dua jenis keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

(menurut Wilkie,1990 dalam Tjiptono 2001) yaitu : 

 

a.  Keterlibatan tinggi 

Keterlibatan tinggi menuntut bahwa tingkat kekuatan yang tinggi dibangkitkan 

terhadap konsumen dan bahwa kekuatan diarahkan menuju pada aktivitas 

konsumen tertentu. Seseorang yang sangat terlibat cenderung lebih banyak 

berpikir atau lebih bisa merasakan. 

b.  Keterlibatan rendah 

Keterlibatan rendah akan terjadi ketika konsumen tidak memiliki kekuatan 

untuk berpikir atau merasakan. 

 

Konsumen akan berpikir lebih keras tentang keputusan yang dilakukan pada 

situasi keterlibatan tinggi. Konsumen juga lebih suka melakukan proses keputusan 
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yang ekstensif dan bergerak melalui setiap tahap keputusan secara berhati-hati. 

Konsep keterlibatan harus dipahami bukan hanya dalam memproses informasi, 

tetapi juga dalam variasi dari topik konsumen lainnya (Mowen dan Minor,2002). 

Sebagai contoh, tingkat keterlibatan konsumen memiliki implikasi yang pentimg 

dalam proses memori, proses pengambilan keputusan, perumusan sikap dan 

perubahan, dan komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication). 

 

Banyak orang yang percaya bahwa ketika membeli suatu produk (apalagi yang 

harganya relatif mahal), manusia akan sangat rasional. Bahkan menurut survei 

yang dilakukan Kontan (2001) dalam buku (Mowen dan Minor,2002), para ahli 

psikologi konsumen membedakan perilaku berbelanja antara  low involvement 

goods (barang-barang yang harganya murah dan keterlibatan konsumen untuk 

mengumpulkan informasinya rendah) dengan high involvement goods (barang-

barang mahal yang menyandang resiko bagi pembelinya, yang menuntut 

konsumen membaca lebih banyak sebelum membeli), namun dalam kenyataannya 

emosi dan rasio manusia sama-sama bekerja. 

 

Rasa gembira, bangga, dan senang mungkin akan membunga-bungakan dirinya 

bila yakin produk itu memberi manfaat dan kesenangan. Sebaliknya, rasa 

bersalah, marah, benci, muak, kesal bisa muncul kalau merasa keputusannya salah 

atau barang yang dibelinya menimbulkan efek yang negatif. 

 

Menurut Mowen dan Minor (2002) terdapat dua perbedaan keterlibatan yaitu 

antara keterlibatan situasional (situsional involvement) dan keterlibatan abadi 

(enduring involvement). Keterlibatan situasional terjadi selama periode pendek 

dan diasosiasikan dengan situasi yang spesifik seperti kebutuhan untuk mengganti 
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sebuah produk yang telah rusak. Sebaliknya keterlibatan abadi terjadi ketika 

konsumen menunjukkan minat yang tinggi dan konsisten terhadap sebuah produk 

dan sering kali menghabiskan waktunya untuk memikirkan produk tersebut. Hal 

itu merupakan kombinasi dari keterlibatan situasional dan abadi yang menentukan 

tanggapan keterlibatan konsumen yaitu kompleksitas pemrosesan informasi dan 

tingkat. 

 

3. Tipe Keterlibatan Konsumen 

 

Konsep ini merupakan konsep yang masih terus diperdebatkan. Hingga saat ini 

belum terdapat konsep yang seragam beserta kerangka metodologinya (dalam 

Fauman, 2010:34). 

 

Keterlibatan merupakan variabel individual yang merupakan efek sebab akibat 

atau dorongan dengan sejumlah konsekuensi pada perilaku pembelian dan 

komunukasi atau merupakan relevansi tingkat pentingnya proses pembelian suatu 

produk bagi konsumen. Lebih jauh keterlibatan merefleksikan sejauh mana energi 

yang dialami oleh konsumen mampu menghasilkan loyalitas dan word of mouth 

yang positif. 

 

Pada keterlibatan tinggi atau rendah difokuskan pada pengidentifikasian jenis 

peraturan yang digunakan masyarakat untuk memutuskan alternatif-alternatif 

produk yang akan dibeli dan bagaimana konsumen merestrukturisasi informasi  

yang mereka terima sehingga dapat menentukan pilihan (Mowen dan Minor, 

2002:56). Perbedaan mendasar pada keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah 

terletak pada proses keputusan pembelian. Misalkan seberapa banyak atribut yang 
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digunakan untuk membandingkan beberapa merek, seberapa lama proses 

pemilihan di dalam memproses informasi. Misalnya seberapa luas penelusuran 

informasi, kemampuan daya serap pesan iklan, banyak dan jenis respon kognitif 

sebagai akibat paparan iklan. 

Konsumen tidak saja berbeda dalam tingkat keterlibatannya yakni keterlibatan 

tinggi dan rendah (Blackwell, Miniard dan Engel, 2001) tetapi juga berbeda dalam 

tipe keterlibatannya. 

 

Studi ini mengacu kepada konsep multi-dimensional aspek keterlibatan yang 

disarankan oleh beberapa peneliti (Broderick dan Foxall, 1999) : 

 

1. Keterlibatan Normative 

Tingkat pentingnya produk terhadap nilai-nilai pribadi, emosi dan ego 

konsumen yang disebut sebagai sign involvement, yaitu hubungan citra pribadi 

konsumen terhadap produk. 

2. Keterlibatan Resiko Subjective 

Perasaan kemungkinan membuat pembelian yang keliru atau disebut juga 

sebagai risk involvement. 

3. Keterlibatan Jangka Panjang 

Minat dan familiaritas dengan produk sebagai satu kesatuan dan untuk jangka 

waktu yang lama  

4. Keterlibatan Situasional 

Kepentingan dan komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap 

merek yang dipilih. Dalam tipe ini keterlibatan hanya berlangsung sementara 

saja. 
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Konsep keterlibatan sering dikaitkan dengan aktivitas pemrosesan informasi 

sebelum terjadi keputusan pembelian yaitu kepuasan dan kepercayaan merek, 

namun konsep ini sebenarnya harus dipahami lebih dari itu, tetapi juga dalam 

variasi dari topik-topik konsumen yang lain. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Konsumen 

 

Menurut Setiadi (2010:51) ada dua faktor yang mempengaruhi keterlibatan 

konsumen yaitu : 

1. Relevansi-pribadi intrinsik (intrinsic self-relevance) 

Mengacu pada pengetahuan arti-akhir konsumen yang  disimpan dalam ingatan. 

Konsumen mendapatkan pengetahuan arti-akhir ini melalui pengalaman masa lalu 

terhadap suatu produk. Faktor yang mempengaruhi pada relevansi-pribadi 

intrinsik meliputi faktor pribadi (konsumen) dan faktor produk (objek). 

4.1  Faktor Pribadi 

Tanpa aktivasi kebutuhan dan dorongan, tidak ada keterlibatan. Keterlibatan yang 

paling kuat bila produk dipandang mencerminkan kepentingan, keinginan, 

kebutuhan. 

4.2   Faktor Produk 

Produk merupakan objek bagi konsumen. Sebagai objek, produk bersifat pasif. 

Adapun pengaruhnya dalam keterlibatan berkenaan dengan cara konsumen 

merespon produk. Ada beberapa karakteristik produk yang mempengaruhi cara 

orang merespon. Pada poin itulah dipandang adanya peranan produk pada 

keterlibatan. Pada saat mereka menggunakan produk, konsumen belajar bahwa 
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ciri produk tertentu memiliki kosekuensi yang dapat membantu mancapai tujuan 

dan nilai yang penting. Misalnya seorang konsumen dapat belajar bahwa berbagai 

ciri radio tape memiliki konsekuensi yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Karena pengetahuan arti-akhir itu disimpan dalm ingatan, maka 

membuatnya menjadi sumber intrinsik potensial bagi keterlibatan. Jika 

pengetahuan ini diaktifkan dalam suatu situasi pengambilan keputusan, konsumen 

akan mengalami perasaan relevansi pribadi atau keterlibatan. 

 

2. Relevansi-pribadi situasional (situational self-relevance) 

Ditentukan oleh aspek lingkungan fisik dan sosial yang ada disekitar kita yang 

dengan segera mengaktifkan konsekuensi dan nilai penting, sehingga membuat 

produk dan merek yang terlibat secara pribadi relevan, yang dipertimbangkan 

adalah faktor situasi. 

 

4.3  Faktor Situasi 

Kalau keterlibatan yang langgeng dianggap sebagai ciri tetap, keterlibatan situasi 

berubah sepanjang waktu. Keterlibatan ini bekerja secara temporer dan selesai 

setelah terjadi pembelian. Karena berbagai faktor lingkungan berubah sepanjang 

waktu, maka relevansi-pribadi situasional biasanya melibatkan hubungan arti-

akhir temporal antar suatu produk dengan konsekuensi atau nilai yang penting. 

Hubungan antara produk dengan konsekuensi pribadi daat lenyap ketika situasi 

telah berubah. Aspek lingkungan sosial dapat menciptakan relevansi-pribadi 

situasional. Misalnya berbelanja dengan orang lain dapat membuat seseorang 

lebih sadar diri ketimbang belanja sendirian. Aspek yang lebih umum dari 

lingkungan fisik dapat juga mempengaruhi relevansi-pribadi situasional. Tingkat 



26 
 

keterlibatan konsumen secara keseluruhan selalu ditentukan oleh kombinasi 

relevansi-pribadi intrinsik dan situasional. Walaupun dalam beberapa kasus faktor   

intrinsik lebih banyak mempengaruhi keterlibatan, namun sumber situasional dari 

keterlibatan dapat memiliki pengaruh besar pada beberapa situasi  

 

B. Perilaku Konsumen 

 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

 

Menurut Mowen dan Minor (2002:6) perilaku konsumen (consumen behaviour) 

sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan pertukaran yang 

melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta 

ide-ide. Sedangkan menurut Winardi (1991:49) perilaku konsumen adalah 

perilaku yang terlibat dalam hal perencanaan, pembelian, dan pemakaian barang-

barang ekonomi serta jasa-jasa. 

Engel (2001:3) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk 

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

 

Berdasarkan ketiga pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa perilaku 

konsumen adalah sejumlah tindakan nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor luar lainnya (eksternal) yang berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam mengarahkan mereka untuk memilih dan 

mempergunakan barang-barang atau jasa yang diinginkannya. 
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2. Model Perilaku Konsumen 

 

Konsumen mengambil berbagai keputusan pembeli setiap hari. Kebanyakan 

perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk 

menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, dimana mereka 

membeli,bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka 

membeli. Hal terpenting bagi pemasar adalah bagaimana respon konsumen 

terhadap berbagai usaha yang dilancarkan perusahaan. 

Titik awal agar perusahaan dapat memahami tingkah laku konsumen dapat 

digambarkan seperti gambar dibawah ini (Kotler, 2009:226) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Model Perilaku Konsumen 

Sumber : Kotler, 2009 

 

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa model tingkah laku pembeli dalam 

melakukan keputusan pembelian. Tingkah laku pertama kali dipengaruhi oleh 

rangsangan pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, promotion 

(produk, harga, distribusi, promosi). Rangsangan ini mencakup kekuatan dan 

peristiwa besar dalam lingkungan pembeli ekonomi, teknologi, politik, dan 
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budaya. Semua rangsangan ini memasuki kotak hitam pembeli, karakteristik 

pembeli dan proses pengambilan keputusan akan menimbulkan keputusan 

pembelian tertentu yaitu pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan agen, saat 

membeli, dan jumlah produk yang dibeli. Tugas para pemasar adalah memahami 

apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli mulai dari adanya rangsangan dari luar 

hingga munculnya keputusan pembelian konsumen. 

 

C. Variabel yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

 

Variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen menurut 

Kotler dan Keller (2009:214) adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. 

 

1.  Faktor Budaya 

 

Faktor budaya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

a.  Sub Budaya 

Masing-masing budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang 

memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-

anggotanya. Sub budaya terdiri dari kebangsaan, agama, ras, dan daerah 

geografis. 

b.  Kelas sosial 

Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Kelas sosial bukan 

ditentukan oleh satu faktor tunggal, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai 

kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. 

Kelas sosial menunjukkan pemilihan produk dan merek tertentu dalam bidang-

bidang seperti peralatan rumah tangga, aktifitas di waktu senggang, dan mobil. 
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2.  Faktor Sosial 

 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti: 

a.  Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari semua kelompok yang memliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seseorang. Orang sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi mereka 

sekurang-kurangnya melalui tiga jalur yaitu: 

1. Kelompok referensi mengadakan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. 

2. Mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang. 

3. Menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin 

mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang. 

 

Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan 

kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan adalah kelompok 

primer seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, yang berinteraksi dengan 

seseorang secara terus-menerus dan informal. Kelompok sekunder terdiri dari 

kelompok keagamaan, profesional, dan asosiasi perdagangan, yang cenderung 

lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. 

b.  Keluarga  

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok referensi primer 

yang paling berpengaruh dalam menentukan keputusan pembelian. Keluarga 

dijabarkan menjadi dua yaitu: 
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1.  Keluarga inti antara lain ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama mereka. 

2.  Keluarga besar terdiri dari keluarga inti ditambah kerabat lain seperti kakek 

dan nenek, paman dan bibi, sepupu dan kerabat karena perkawinan. 

 

3.  Faktor Pribadi 

 

Keputusan pembeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut 

meliputi: 

 

a.  Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli barang dan jasa yang berada sepanjang hidupnya. Pemasar 

sering memilih kelompok-kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai pasar 

sasaran mereka. 

b.  Pekerja dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Seorang pemasar 

berusaha mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat diatas rata-

rata atas produk dan jasa mereka. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi seseorang penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan 

dan aktiva, hutang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap belanja 

menabung. 

c.  Gaya hidup 

Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat, dan opininya. 
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d.  Kepribadian dan konsep diri 

Masing-masing orang memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi 

peilaku pembeliannya. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang 

yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Yang juga berkaitan 

dengan kepribadian adalah konsep diri (citra pribadi) seseorang. Pemasar 

berusaha mengembangkan citra merek yang sesuai dengan citra pribadi pasar 

sasaran. 

 

4.  Faktor Psikologis 

 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama 

antara lain:  

a.  Motivasi 

 Motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dari dalam diri konsumen yang 

perlu dipenuhi agar konsumen tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya. Sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan 

konsumen agar mampu mencapai tujuan motifnya. Seseorang memiliki banyak 

kebutuhan pada waktu tertentu. Kebutuhan merupakan hal yang mendasari 

perilaku konsumen. Kita tidak mungkin memahami perilaku konsumen tanpa 

harus memahami kebutuhannya. Menurut Effendy (1996:52) motif dibedakan 

menjadi dua yaitu: 
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1.  Motif Rasional 

Konsumen melakukan pembelian barang karena terdorong oleh pertimbangan 

logika yang logis misalnya karena berbusa banyak, rasanya sedap, tidak pahit, 

harga murah, dan mudah diperoleh. 

2.  Motif Emosional 

Konsumen terdorong melakukan pembelian suatu barang tertentu karena 

adanya pertimbangan-pertimbangan ataupun langkah-langkah yang kurang 

logis. Lebih banyak pada pertimbangan emosional saja. 

b.  Persepsi 

Seseorang yang termotivasi untuk bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang 

individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterprestasi masukan-

masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. 

c.  Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara 

dorongan, rangsangan, petunjuk bertindak, tanggapan, dan penguatan. 

d.  Keyakinan dan sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. 

Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan 

adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. 

Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan 

tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama 

dari seseorang suatu objek atau gagasan. 
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D. Jenis Perilaku Konsumen 

 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih 

banyak pertimbangan pembeli. Kotler dan Keller (2009:202) membedakan empat 

jenis perilaku konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat 

perbedaan merek antara lain: 

 

1. Perilaku pembelian yang rumit 

Terdiri dari proses tiga langkah yaitu sebagai berikut: 

a. Pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. 

b. Pembeli membangun sikap tentang produk tersebut. 

c. Pembeli membuat pilihan pembelian yang cermat. 

Perilaku pembelian yang rumit lazim terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, 

beresiko, dan sangat mengekspresikan diri. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan 

Setelah melakukan pembelian, konsumen mungkin mengalami 

ketidaknyamanan yang muncul. Dalam hal ini komunikasi pemasaran harus 

ditujukan pada penyediaan keyakinan dan evaluasi yang membantu konsumen 

merasa puas dengan pilihan mereknya.  

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan 

tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi 

Pembelian ini ditandai dengan keterlibatan konsumen yang rendah. 
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E. Struktur Keputusan Membeli 

 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli itu sebenarnya merupakan 

kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli mempunyai suatu 

struktur sebanyak tujuh komponen. Adapun komponen dalam keputusan membeli 

dikemukakan oleh Basu Swastha dan Irawan (1998:118) adalah sebagai berikut: 

 

1. Keputusan tentang jenis produk 

Perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang 

berminat membeli sebuah produk serta alternatif lain yang mereka 

pertimbangkan. 

2. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk produk tertentu. 

Keputusan tersebut menyangkut bentuk ukuran, mutu, corak, dan sebagainya. 

Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui 

kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar dapat memaksimalkan 

daya tarik mereknya. 

3. Keputusan tentang merek 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. 

Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

4. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen dapat mengambil keputusan dimana produk tersebuut akan dibeli. 

Dalam hal ini produsen harus mengetahui bagaimana konsumen memilih 

penjual yang dipercaya. 
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5. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang beberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan 

berbagai macam produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para 

pembeli. 

 

6. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan harus melakukan 

pembelian. Untuk itu, perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam penentuan waktu pembelian. 

Dengan demikian perusahaan dapat mengatur waktu produksi dan kegiatan 

pemasarannya. 

7. Keputusan tentang cara pembayarannya 

Konsumen dapat mengambil keputusan mengenai bagaimana sistem produk 

yang dibeli, apakah secara tunai atau dengan kredit. 

 

F.  Proses Keputusan Pembelian 

 

Tahap-tahap proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dapat digambarkan 

seperti dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 3 Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

Sumber : Kotler dan Keller, 2009 

 

 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku pasca 

pembelian 



36 
 

Dapat dijelaskan dari Gambar 3 sebagai berikut : 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. 

 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Adapun bentuk dari sumber informasi konsumen 

di golongkan ke dalam empat kelompok: 

a. Sumber pribadi 

Contoh: keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. 

b. Sumber komersial 

Contoh: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko. 

c. Sumber publik 

Contoh: media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

d. Sumber pengalaman 

Contoh: penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi alternatif 

Adapun beberapa konsep dasar yang dapat membantu untuk proses evaluasi 

konsumen. Konsep dasar proses evaluasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Konsumen berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. 

b. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk 
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c. Konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan pembelian 

Keputusan konsumen untuk menunda atau menghindari suatu keputusan 

pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko atas pembelian produk. Besarnya 

risiko yang dirasakan berbeda-beda menurut besarnya uang yang 

dipertaruhkan, besarnya ketidakpastian atribut, dan besarnya kepercayaan diri 

konsumen. 

 

Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat lima sub 

keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut: 

a. Keputusan merek 

b. Keputusan dealer 

c. Keputusan kuantitas 

d. Keputusan waktu 

e. Keputusan metode pembayaran 

 

5. Perilaku pasca pembelian 

Penilaian konsumen pasca pembelian, konsumen akan mengalami level 

keputusan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat 

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar 

harus mengetahui kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan 

pemakaian produk pasca pembelian. 
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Ketiga aspek diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa sesuainya harapan pembeli  

produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika 

kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa, jika 

ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas. Jika melebihi harapan, 

pelanggan akan sangat puas. 

2. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan menunjukkan kemungkinan 

yang lebih tinggi untuk membeli ulang produk tersebut. 

3. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Para pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan membuang 

produk. Jika konsumen menyimpan produk itu kedalam lemari, produk tersebut 

mungkin tidak begitu memuaskan. Jika konsumen menjual atau 

mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk akan menurun. Jika 

konsumen membuang produk, pemasar harus mengetahui caramereka 

membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. 
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