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Abstract:
This empirical research investigated the consumer behaviour prior to purchasing a product. This
research focused on the purchase of a traditional lndonesian herbal medicine called 'jamu'
PATEN, with the product being investigated was the liquid form used mainly tor slimming bodies.
The purpose of this research was to understand the consumer behavior in purchasing jamu in line
with the framework of theories in marketing managemeil brtbooks, and the results were used to
make an effective and efficient marketing strategy as well as to investigate further about
consumer responses to the marketing efforts of jamu products like jamu PATEN. The
investigation used consumer analysis, operational analysis and environment analysis. Correlation
design with purchasing decision as the dependent variables, together with motivation, perception,
learning and belief as the independent variables were investigated and analyzed usrng SPSS
13.0. The research results indicated that the purchasing decision and consumer awareness of the
product with its slimming body's efficacy of jamu PATEN, as represented by the respondents of
this study, to have been influenced by consumer's motivation, perception, learning and belief, with
the consumer awareness of the jamu PATEN to be found as minimum.

Keywords:" consumer behavior, buying decision, jamu.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peredaran produk
jamu dan obat tradisional yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat Keras (BKO). Menurut info
dari www.halalquide.info. Bahan Kimia Obat Keras antara lain Metampiron, yang dapat
menyebabkan gangguan saluran cerna, pendarahan lambung, dan gangguan saraf; Fenilbutason
dapat menyebabkan rasa mual, ruam kulit, retensi cairan dan gagal ginjal; Deksametason yang
dapat menyebabkan trombositopenia, anemia aplastis dan gangguan fungsi ginjal; Sibutramin
hidroklorida dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung.

Oleh sebab itu BPOM Republik Indonesia membuat berbagai keputusan untuk membatasi
peredaran produk jamu dan obat tradisional yang dicampur dengan BKO antara lain Keputusan
Bersama antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor HK.00.04.22.1989 dan No Kep-49/8C12006 tentang Pengawasan impor dan ekspor
obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen/ suplemen makanan, narkotika, psikotropika,
prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan makanan (Berdasarkan surat
edaran Badan POM Rl).

Dengan kondisi seperti itu, pasar industrijamu sulit berkembang pesat. Padahal di era globalisasi
semakin berkembang kebiasaan dan gaya hidup baru untuk kembali ke alam, back to natureyaitu
konsumen menggunakan produk yang terbuat dari bahan alami dan proses produksi tidak
merusak kelestarian alam. Ini membuat sebagian besar masyarakat kalangan bawah hingga elit
berpotensi menjadi pengguna jamu untuk menjaga kesehatan dan merawat kecantikan tubuh.

Pola segmentasi pasar untuk produk jamu adalah preferensi heterogen (diffused preference)
yaitu preferensi konsumen tersebar ke seluruh bidang dan menunjukkan bahwa preferensi
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konsumen sangat beragam. Hal ini disebabkan banyaknya merek jamu yang tersebar di seluruh

Indonesia, sepJrti Jamu Sido Muncul, Air Mancur, Nyonya Meneer dan lain-lain.

Dengan semakin meningkatnya persaingan, banyak cara yang digunakan oleh produsen untuk

meniasarkan produk jamunya, baik dari cara yang tradisional seperti dijajakan tukang jamu

gendong yang sering disebut 'jamu setelan' atau 'jamu gendong', cara yang sederhana seperti

firoduk i"111u iuga biisa dijual di gerai-gerai jamu, ataupun dengan cara yang sud.ah mengikuti

perkembangan 
- zaman y-aitu dengan- online yaitu dengan menggunakan website seperti

www.nvonvameneer.com, www.aiimancur.co.id; www.iamuiboe.com, Wlltw'nusaherbs.c9lL

ffiang iklan di www.iasaumum.com, www.tokoweb.wordpress.com,
www.indonetwork.or.id, dan lain-lain.

Selain memasarkan produk jamu, Perusahaan Jamu PATEN sebagai salah satu industri jamu di

Indonesia juga perlu'memahami perilaku konsumen. Oleh karena itu pedu melakukan penelitian

dasar guna mengetahui lebih jelas tentang bagaimana konsumen melakukan keputusan

pembelian denganhenggunakan sumber daya yang ada pada mereka (seperti waktu, uang, dan

usaha) untuk mengkonsumsi produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan

demikian, produk jimu yang ditawarkan dan strategi pemasaran yang dijalankan oleh

Perusahaan Jamu PATEN diharapkan bisa efisien selain efektif.

POKOK PERMASALAHAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan, masalah yang

mendasari penelitian ini aOltan: ;Bagaimana mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan

keputusan pembelian terhadap suatu produk (khususnya jamu langsing cair PATEN)" ?

Batasan Masalah
Agar lebih fokus, penelitian akan dibatasi pada beberapa aspek:

a.- Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari budaya, sosial, pribadi, dan

psikologis. Fada penelitian ini hanya akan menelitifaktor psikologis dari perilaku konsumen.

b. FroOut<'yang diteliti adalah produ( jamu langsing cair dengan rasa marquisa yang diproduksi

oleh perusihaan Jamu PATEN, dan tidak bisa sekaligus digeneralisasikan bagi produk-

produk jamu lainnya maupun produk-produk konsumen non-jamu'
c. Lokasi penelitian dilakukan hanya di wilayah Jakarta sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk

wilayah-wilayah lain di lndonesia.

KERANGKA TEORI PERILAKU KONSUMEN

DE Ff N lsl PERILAKU KONSU MEN ( CO,\TSUMEF B EHAV'O n
Untuk mengenali perilaku konsumen bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena

konsumen ierkadang dapat mengatakan secara terus lerang mengenai kebutuhan dan keinginan

mereka, namun terliadang sebaliknya. Konsumen terkadang tidak memahami motivasi mereka

secara mendalam sehingga mereka sering pula bereaksi untuk mengubah pemikiran mereka

pada saat-saat terakhir S6Uetum mereka melakukan keputusan pembelian. U$qk itu marketer

perlu mempelajari keinginan, persepsi, dan preferensi konsumen dalam melakukan keputusan

pembelian.

Seperti disampaikan oleh Schiffman dan Kanuk (2004), consumer behavior didefinisikan sebagai

p"iitat, yang ditampilkan oleh konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi

dan menentukan produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka'

Ofeh karena itu marketer harus tenin tofus kepada cara-cara bagaimana konsumen melakukan

keputusan pembelian dengan menggunakan sumber daya yang ada pada mereka (seperti

waktu, uang, dan usaha) untut< mengkonsumsi produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Tentu meli[uti apa yang konsumen beli, mengapa konsumen membeli produk tersebut, kapan

mereka membeli' proOrt- tersebut, dimana konsumen membeli produk tersebut, seberapa sering

konsumen membeli produk tersebut, seberapa sering konsumen menggunakan produk tersebut,

bagaimana konsumen mengevaluasi produk yang mereka beli, sehingga mereka dapat

memutuskan untuk membeli produk tersebut di kemudian hari.
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Solomon (2004) mendefinisikan perilaku konsumen sebagaisuatu pembelajaran terhadap proses
seseorang atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau menentukan produk, jasa, ide
atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Schiffman dan Kanuk (2004)
mengatakan bahwa perilaku konsumen terbagi atas dua tipe konsumsi, yaitu the personal
consumer dan the organizational consumer. Konsumen individu membeli produk dan jasa untuk
keperluan mereka sendiri (sebagai end users), baik untuk keperluan rumah tangga ataupun untuk
hadiah kepada teman. Berbeda halnya dengan the organizational consumer, yaitu produk dan
jasa dibeli untuk menjalankan sualu organisasi, baik itu organisasi pemerintahan, institusi,
organisasi yang menghasilkan profit ataupun organisasi yang tidak menghasilkan prof? (seperti
lembaga sosial).

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk individu
perilaku konsumen juga didasari oleh kedua sifat itu.
konsumen dianafisls melalui dua kegiatan yaitu:

fulenganal isis I md ividuat

dan n'nakhluk sosial. Oleh sebab itu
Menurut Rangkuti (2006), perilaku

Individu merupakan unit analisis terpenting dalam analisis perilaku. Masing-masing individu
memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mengetahui karateristik individu dilakukan
dengan mencari informasi tentang:

1. Latar belakang informasi mengenai catatan pekerjaan, tingkat keahlian, pengalaman, dan
pola hidup masing-masing individu. (Rangkuti,2006)

2. Motivasi
Motivasi merupakan kekuatan internal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu
tindakan. Motivasi perlu dipelajari karena dengan memahami motivasi, maka dapat
diketahui perilaku serta keinginan yang sesuai dengan budaya setiap individu. Dengan
mengetahui kebutuhan motivasi (misalnya kebutuhan akan makanan), maka dapat dilihat
berbagai tingkat kebutuhan masing-masing individu. (Rangkuti,2006)

3. Perilaku dan persepsi
Setiap orang memiliki perilaku dan persepsi yang berbeda. Persepsi terhadap suatu
kejadian sangat dipengaruhi oleh perilaku dan motivasi si pengamat. Dengan demikian,
perilaku masing-masing individu dalam pemasaran, dalam manajemen, jenis
pekerjaannya dan sebagainya, harus dianalisis. (Rangkuti,2006)

Menganalisis Pengaruh Kelompok

Kelompok dapat mempengaruhi cara berpikir atau cara berperilaku seseorang. Pengaruh
kefompok ini biasanya disebut dengan "kelompok acuan" (reference group) yaitu diartikan
sebagai orang atau kelompok orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu.
Kelompok acuan memiliki berbagai bentuk, tergantung pada tingkat hubungan timbal balik
pribadi, struktur, dan tujuan masing-masing individu.

Bentuk kelompok acuan dapat berupa:
1. Kelompok primer dan kelompok sekunder

Kelompok primer adalah kelompok terkecil (misalnya suatu keluarga) yang memiliki interaksi
hubungan sangat tinggi, sehingga para anggotanya memiliki kesamaan yang mencolok
dalam kepercayaan dan perilaku.
Kelompok sekunder adalah kelompok yang terbentuk secara sporadis misalnya perkumpulan
sosial, organisasi profesional, atau kelompok profesi. Kelompok sekunder ini juga memiliki
interaksi satu sama lain, tetapi kurang berpengaruh dalam membentuk gagasan dan perilaku
anggotanya. (Rangkuti,2006)

2. Kelompok aspirasi dan kelompok disosiatif
Kelompok aspirasi merupakan acuan dengan menggunakan norma, nilai dan perilaku orang
lain. Pengaruh tersebut sengaja diciptakan agar orang lain memiliki perilaku yang sama
dengan orang yang ditokohkan tersebut. Kelompok disosiatif merupakan kebalikan dari
pengaruh kelompok aspirasi. Kelompok disosiatif berusaha sejauh mungkin menghindari
pengaruh aspirasidalam keputusan dalam keputusannya memilih (Rangkuti,2006).

3. Kelompok formal dan kelompok informal
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Kelompok formal memiliki ciri-ciri daftar anggota yang sudah dikenal, memiliki suatu
organisasi yang strukturnya sudah tertata baik. Sementara kelompok informal, lebih bersifat
persahabatan atau kekerabatan (Rangkuti, 2006).

FAKTOR.FAKTOR DARI PERILAKU KONSUMEN

Perilaku konsumen memiliki beberapa faktor antara lain:

Faktor Budaya
Budaya, sub-budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya
merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari
sejumlah sub-budaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para
anggotanya. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras dan wilayah geografis.
Ketika sub-budaya menjadi besar dan cukup makmur, para pengusaha sering merancang
program pemasaran secara khusus untuk melayani mereka. Program tersebut dikenal sebagai
pemasaran keanekaragaman (diversity marketrhg). Pemasaran keanekaragaman muncul dari
riset pemasaran yang cermal, yang mengungkapkan bahwa etnis dan demografi yang berbeda
tidak selalu menanggapi dengan baik iklan yang beredar di pasar. (Kotler, Keller; Ang, Leong,
dan Tan ,2006)

Pada dasarnya semua masyarakat manusia memiliki stratifikasi sosial. Stratifikasi sering disebut
sebagai kelas sosial, pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang
tersusun secara hirarkis dan yang para anggotanya menganut nilai, minat dan perilaku yang
sama.

Menurut Kotler et al(2OOG), Ciri-ciri dari kelas sosial adalah:
1. Orang-orang yang berada di dalam kelas sosial yang sama cenderung berperilaku lebih

sefagam daripada orang-orang dari dua kelas yang berbeda.
2. Orang merasa dirinya menempati posisi inferior atau superior di kelas sosial mereka.
3. Kelas sosial ditandai bukan hanya oleh satu variabel, tetapi oleh sekumpulan variabel seperti

pekerjaan, penghasilan, kesejahteraan, pendidikan dan orientasi nilai.
4. Individu dapat berpindah dari satu tangga ke tangga yang lain pada kelas sosialnya selama

masa hidupnya. Seberapa besar mobilitas itu berbeda-beda tergantung pada seberapa
kakunya stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut.

5. Kelas sosial menunjukkan preferensi pada produk dan brand yang berbeda-beda di sejumlah
bidang, yang mencakup pakaian, perabotan rumah tangga, kegiatan waktu luang dan mobil

FAKTOR SOSIAL

Faktor sosial meliputi :

1. Kelompok acuan
Kelompok acuan seseorang terdiridarisemua kelompok yang memiliki pengarahan langsung
(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Kelompok
yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan.
Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman,
tetangga, rekan kerja, yang berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan
informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder, seperti kelompok keagamaan,
profesi, dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi
yang tidak terlalu rutin. Orang juga dipengaruhi oleh berbagai kelompok di luar kelompok
mereka. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang ingin dimasuki seseorang. Kelompok
dissosiasi adalah kelompok yang nilai atau perilakunya ditolak oleh seseorang. (Kotler et a{
2006).

2. Keluarga
Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam
masyarakat, dan keluarga merupakan kelompok acuan primer. Para anggota keluarga
menjadi objek penelitian yang luas. Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan
pembeli. Keluarga orientasiterdiri dari orang tua, saudara kandung seseorang. Dariorang tua
seseorang mendapatkan orientasiagama, politik, dan ekonomiserta ambisipribadi, harga diri
dan cinta. Walaupun pembelitidak lagi berinteraksi secara mendalam dengan orang tuanya,
tetapi pengaruh orang tua terhadap pembelian dapat tetap signifikan. Pengaruh lebih
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langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga prokresi, yaitu pasangan
dan anak mereka. (Kotler et al,20O6).

3. Peran dan Status
Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya yaitu dengan
keluarga, klub, ataupun organisasi. Kedudukan seseorang di masing-masing kelompok dapat
ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan
dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Masyarakat umumnya
memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan status mereka. (Kotler ef a/,
2006).

FAKTOR PRIBADI

Keputusan pembelijuga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi meliputi:
1. Usia dan tahap siklus hidup

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Mereka makan
makanan bayi selama tahun-tahunan awal hidupnya, beragam makanan selama tahuntahun
pertumbuhan dan kedewasaan, serta diet khusus selama bertahun-tahun berikutnya. Selera
orang terhadap pakaian, perabot, dan reaksijuga berhubungan dengan usia. Konsumsijuga
dibentuk oleh siklus hidup keluarga. Marketersering memilih sejumlah kelompok berdasarkan
siklus hidup sebagai pasar sasaran mereka (Kotler et al,2AO6).

2. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi.
Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerja berkerah biru akan
membefi pakaian kerja, sepatu kerja, dan kotak makan siang. Para markeler berusaha
mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata atas produk dan
jasa mereka. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang,
penghasilan yang dapat dibelanjakan (level, kestabilan, pola waktunya), tabungan, dan aktiva
(termasuk presentase aktiva yang lancar/liquid1, utang, kemampuan, untuk meminjam, dan
sikap terhadap belanja dan menabung. Para pemasar barang yang peka terhadap harga
terus memperhatikan kecenderungan penghasilan pribadi, tabungan, dan tingkat suku bunga.
Jika indikator ekonomi mendanakan resesi, para pemasar dapat mengambil langkah-langkah
untuk merancang ulang, melakukan penempatan ulang dan menetapkan kembali harga
produk .mereka sehingga mereka dapat terus menawarkan nilai kepada para pelanggan
sasaran mereka (Kotler et al,20O6).

3. 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
terungkap pada aktivitas, minat dan opini. Gaya hidup menggambarkan "keseluruhan diri
seseorang" yang berinteraksi dengan lingkungannya. Para pemasar mencari hubungan
antara produk mereka dam kelompok gaya hidup (Kotler et a|,2006).

4. Kepribadian dan konsep diri
Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia (human psychologiclfraifs) yang berbeda
yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap
rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan ciri
bawaan seperti kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat menjadi
variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Setiap produk
sebaiknya memiliki kepribadian juga, sehingga konsumen dapat memilih produk yang sesuai
dengan kepribadian mereka, disebut juga brand personality. (Kotler et al, 2006). Kepribadian
merek sebagai bauran spesifik atas ciri-ciri bawaan manusia yang bisa dikatakan dimiliki oleh
merek tertentu. Para markefer berusaha mengembangkan kepribadian merek yang akan
menarik konsumen yang memiliki konsep diri yang sama, tetapi konsep diri itu membuat kita
agak tergelincir. Konsep diri aktual seseorang (melihat dirinya seperti apa) berbeda dengan
konsep diri idealnya (melihat dirinya ingin seperti apa) (Kotler et a\,2006).

FAKTOR PSIKOLOGIS

Pemilihan pembelian seseorang dipengaruhioleh empat faktor psikologi utama, yaitu:
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MOTfVAS| (MOT|VAflAN)

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat
biogenic; kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan tidak nyaman.
Kebutuhan yang lain adalah kebutuhan yang bersifat psychogenic; kebutuhan yang muncul dari
tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa-keanggotaan
kelompok. Kebutuhan akan menjadi motif jika kebutuhan itu didorong hingga mencapli level
intensitas yang memadai. (Kotler et al,2006'1.

Schiffman dan Kanuk (2004\ mengatakan bahwa setiap kebutuhan individu terdiri dari 2 yaitu
innate needsdan acquired needs. lnnate needs adalah kebutuhan yang bersifat psikologi, seperti
kebutuhan akan makanan, air, udara, pakaian, rumah, dan sex. Hal ini disebabkan karena
individu membutuhkannya agar dapat bertahan hidup, biogenic needs lebih fokus kepada primary
needs. Acquired needs adalah kebutuhan dimana setiap individu merespon terhadap budiya dan
lingkungannya. Ini meliputi kekuasaan, martabat, pembelajaran dan penghargaan dyi. Acquired
need lebih fokus kepada secondary needs.

Teori-teori motivasi yang mempunyai implikasi yang berbeda pada analisis konsumen dan
strategi pemasaran antara lain :

a. TeoriFreud.
Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku
manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya
memahami motivasi dirinya. Teknik yang disebut laddering dapat digunakan untuk menelusuri
motivasiseseorang mulai dari motivasi yang bersifat alat sampaidengan motivasiyang lebih
bersifat tujuan. Ketika seseorang mengamati merek-merek tertentu, ia akan bereaksl tidak
hanya pada kemampuan yang terlihat nyata pada merek-merek tersebut, melainkan juga
pada petunjuk lain yang tersamar. Wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek
dapat memicu arah pemikiran dan emosi tertentu (Koiler et at,2006).

b. TeoriMaslow.
Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu
tertentu. Mengapa seseorang menghabiskan waktu dan tenaga yang besar untuk
mendapatkan keamanan pribadi sedangkan orang lain untuk mendapatkan penghargaan dari
sesamanya? Jawaban Maslow adalah karena kebutuhan manusia tersusun dalam hirarki,
dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan urutan
kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan
keamanan., kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Orang
berusaha memuaskan kebutuhan mereka yang paling penting (Kotler et at, 2O06). Skeml
Maslow's Hierarchy of Needs dapat dilihat pada Gambar 1.

c. TeoriHerzberg.
Frederick Herzberg mengembangkan teori dua faktor, faktor yang membedakan dissatifiers
(faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan) dan satistiers (faktor-faktor yang
menyebabkan kepuasan). Teori Herzberg memiliki dua implikasi. Pertama, para pehjuat
harus berusaha sebaik-baiknya untuk menghindari dissatisfier (contoh. Atitu pbturilut<
pelatihan yang buruk atau kebijakan pelayanan yang buruk). Walaupun hal-hal itu tidak
menyebabkan lakunya produk, hal-hal itu bisa dengan mudah membuat produk menjaditidak
laku. Kedua, pabrik harus mengidentifikasi satisfier atau motivator utama dalam pembelian di
pasar dan kemudian menyediakan faktor satistfier itu. Satisfier itu akan menghasilkan
perbedaan besar terhadap merek apa saja yang dibeli pelanggan. (Kotler et at,2o06).

Ini sesuai dengan pendapat Keh dan Chiang (2004) bahwa konsumen membeli sebuah produk
berdasarkan bagaimana produk itu dapat memberikan manfaat bagi mereka. Kotler, Armstrong
dan Silva (2005) bahkan menyarankan agar perencana produk ketika membuat produk perli
mengenali tiga tingkatan produk (manfaat utama, produk aktual dan produk tambahan), dimana
pemenuhan setiap tingkatan produk dapat menambah nilai di mata pelanggan. Produk hanya
memiliki nilai bila bermanfaat dan pengguna (pelanggan) puas akan nilai itu.
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Gambar 1 . " Maslow's hierarchy of needs"

lsumber: 
P.Kotter; Keller, K.L; swee Hoon_Ang; siewMeng Leong dan chintion Tan.

Marketi ng Man age ment: an Asi an pe rspective. 2006, hal. 1 g0)

PERSEPSf (PERCEPTTON)

Menurut Kotler ef a/ (2o06), Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih,
mengorganisasikan, dan_ menginterpretasi masukan informasi untuk menciptakan gambaran
dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi fuga pada
rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individ; y"ng
bersangkutan. Poin pentingnya adalah bahwa persepsi dapat sangat beragam antara individu
satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama. Orang Oapat melmilikipersepsi yang
berb_eda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi :1' Perhatian Selektif (selective attention) artinya marketer harus bekerja keras dalam rangka

menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelas[an
rangsangan mana yang akan dapat diperhatikan orang. Berikut beberapa temuan:a. Orang lebih cenderung memperhatikan ranglangan yang berhubungan dengan

kebutuhannya saat ini.
b. Qrang lebih cenderung memperhatikan rangsangan yang mereka antisipasi.c' Orang lebih cenderung memperhatikan rangsangan yang deviasi besar terhadap ukuran

rangsangan normal.
Walaupun orang menyaring banyak rangsangan di sekelilingnya, mereka dipengaruhi oleh
rangsangan yang tidak terduga, seperti tawaran tiba-tiba melalui surat, telepon atau
wiraniaga. Marketer berusaha mempromosikan tawaran mereka secara halus supaya bisa
melewati sari n gan perhatian selektif . (Koiler et al,2OO6).

2. DislorsiSelektif (selective distortion). Bahkan rangsangan yang telah mendapatkan perhatian
tidak selalu muncul dip.ikiran orang persis seperti ying diinginkan pengirimnya. 

'setective

distortion adalah kecenderungan orang untuk mengubah-informasi menjadl bermakna pribadi

4" Esteem Needs (Self-
esteem, recognition,

stafus)

5 Self-actualization needs (Self-
development dan realization)

3 Social Needs
(sense of belonglng , love)

2. Safety needs
(security, protection)

1. Physiological Needs
(food, water, shelter)
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dan menginterpretasikan informasi itu dengan cara yang mendukung prakonsepsi kita (Kotler

et al,2OOG).

3. lngatan Selektif (selective retention). Seseorang cenderung akan mengingat hal-hal baik yang

disebutkan tentang produk yang disukai dan melupakan hal-hal yang baik yang disebutkan
tentang produk yang bersaing. lngatan selektif menjelaskan mengapa para pemasar

menggunakan drama dan pengulangan dalam mengirimkan pesan kepada pasar sasaran
mereka (Kotler et al,2OO6).

Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan Perception sebagai proses dimana individu memilih,
mengorganisasi, dan menginterpretasikan rangsangan kedalam suatu arti dan gambaran

tersendiri. Dua orang mungkin melihat rangsangan yang sama dan dalam kondisi yang sama,
tetapi bagaimana setiap orang mengenali, memilih, mengorganisasi, dan mengartikan
rangsangan itu adalah suatu proses tingkat tinggi dari seseorang berdasarkan kepada kebutuhan
seseorang, nilai dan apa yang diharapkan oleh seseorang itu.

Persepsiterdiri dari:
1. Sensation

Sensation adalah respon yang segera dan langsung dari organ sensor terhadap rangsangan.
Stimulus adalah unit dari input untuk berbagai rasa. Contoh dari rangsangan/sensor input
terdiri dari produk, package, brand names, advertisements, dan commercial'

Sensory receptors adalah anggota tubuh (mata, hidung telinga, mulut dan kulit) yang

menerima sensor input. Fungsi dari sensor adalah melihat, mendengar, mencium, dan

merasakan. Semua kegunaan ini digunakan baik secara sendiri atau berkelompok untuk

evaluasi kegunaan dari produk. Sensitifitas seseorang menunjuk kepada pengalaman dari

sehsasi. Sensitifitas untuk berbagai rangsangan dengan kualitas dari individual penerimaan

sensor seperti penglihatan dan pendengaran dan nilai dari rangsangan untuk
dtampilkan.(Schiffman dan Kanuk, 2004)

Marketer mengkomunikasikan produk ke dalam warna produk, ukuran dan bentuk. Warna
dapat mempengaruhi emosi secara langsung, seperti warna merah akan memberikan
semangat, sedangkan warna biru memberikan kedamaian. Keharuman iuga dapat
membangkitkan ingatan atau merasakan rasa santai, seperti saat seseorang meminum kopi
dapat membangkitkan ingatan mereka tentang kerinduan akan rumah yaitu di saat ibu yang

sedang menyiapkan sarapan pagi. (Solomon, 2004)

Marketer berusaha mengkomunikasikan produk dengan menggunakan adverlising iingles
atau dengan menggunakan latar belakang musik yang membangkitkan selera seseorang.
Banyak marketer yang juga mendemonstrasikan produk di supermarket atau tempat umum
untuk menyentuh hati konsumen agar mereka merasa beruntung telah diberi kesempatan
untuk mencoba produk baru. (Solomon, 2004)

2. The absolute threshold
Level paling bawah dari individul dapat memberikan sensasi pengalaman yang disebut
absolute threshold. Point-nya adalah orang akan mendeteksi perbedaan antara sesuatu yang

mana seseorang permulaan secara pasti untuk rangsangan itu. Contoh: dalam perjalanan

supir dapat melihat papan petunjuk adalah permulaan yang pasti dari individual. Dua orang
mengendarai bersama dapat melihat papan petunjuk pada waktu yang berbeda (Schiffman

dan Kanuk, 2OO4).

Absolute threshold mengacu kepada stimulasi minimum yang dapat dideteksi seseorang
pada suatu rangsangan. Absolute threshold ini sangat penting untuk mendesain suatu
rangsangan marketing. (Solomon, 2004)

3. Thedifferential threshold
Minimal perbedaan dapat dideteksi antara dua rangsangan yang sama yang disebut
differentiat threshold. Sering disebut juga Jusf noticeable difference (j.n.d). Perbedaan antar
rangsangan dapat diketahui oleh konsumen jika konsumen tersebut berhubungan dengan
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banyak situasi marketing. Contoh Starbucks harganya lebih mahal sedikit tapi memberikan
rangsangan yang berbeda dibandingkan kopi lainnya. (Solomon, 2004).

4. Subliminal perception.
Menurut Schiffman dan Kanuk (2004), orang kadang menerima rangsangan dibawah
kepedulian mereka, dimana seseorang menerima rangsangan tanpa peduli terhadap
rangsangan tersebut. Apabila rangsangan di atas tingkat kepedulian disebut supraliminal
perception atau perception..

Dalam penelitiannya, Eggert dan Ullaga (2002) mendapatkan bahwa secara statistik model
secara kuat menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan prediktor kuat dalam
membentuk loyalitas pelanggan dibandingkan dengan persepsi nilai pelanggan. Namun
keduanya tidak menyinggung pertanyaan berkenaan dengan tanggapan pelanggan atas manfaat
yang didapat pelanggan atas suatu produk, padahal manfaat - melebihi persepsi - merupakan
hal yang sangat krusial yang dicari pelanggan sebagaimana disampaikan oleh Keh dan Chiang
(2004).

PEMBELAJARAN (LEARNING)

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian
besar perilaku manusia adalah hasil dari belajar. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa
pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, isyarat
bertindak, tanggapan dan penguatan. (Kotler et al ,2006).

Pendorong (drive) adalah rangsangan internal yang kuat yang mendorong tindakan. lsyarat
(cues) adalah rangsangan kecil yang menentukan kapan, dimana, dan bagaimana tanggapan
seseorang. Diskriminasi berarti bahwa orang itu telah belajar mengenali perbedaan di antara
sekumpUlan rangsangan yang serupa dan karena itu dapat menyesuaikan tanggapannya. (Kotler
et al ,2OOB).

Menurut Solomon (2004\, Pembelajaran adalah perubahan yang cenderung permanen di dalam
perilaku yang disebabkan karena pengalaman. Pembelajaran adalah suatu proses, dimana
mengekspos rangsangan dan menerima feedback dapat merevisi pengetahuan untuk merubah
perilaku seseorang ketika menemukan situasi yang sama di masa yang akan datang.Lakukan
pembelajaran secara insentif, yaitu dengan dengan mencari informasi secara akurat, pelajaran
yang paling baik adalah tanpa sengaja, melalui suatu kecelakaan atau kesalahan atau tanpa
melakukan banyak usaha.

Consumer learning adalah proses dimana individual perhatian terhadap pembelian, pengetahuan
dan pengalaman yang berhubungan dengan perilaku. Consumer learning adalah proses yang
secara terus menerus terlibat dan berubah akibat dari pembaruan pengetahuan (seperti yang
diperoleh dari membaca, berdiskusi, pengamatan dan berfikir) atau dari pengalaman nyata.
(Schiff man dan Kanuk,2004).

Menurut Solomon (2OO4), dua pendekatan untuk pembelajaran:
1. Classical Conditional

Dimana classical condition lebih mengararah ketika rangsangan digabungkan dengan
rangsangan yang lain, dimana sebelumnya tidak mendapatkan respon, namun ketika
digabungkan kemudian baru mendapatkan respon. Terdapat dua rangsangan yaitu
unconditional stimulus (UCS), yang dikarenakan kemampuan alami untuk merespon dan
conditioned stimulus (CS), yaitu dibutuhkan pembelajaran terlebih dahulu untuk dapat
merespon rangsangan tersebut. (Solomon,2004).

Untuk memperkuat rangsangan di dalam memory seseorang, maka marketer
mempromosikan produknya dengan slogan dari produk secara berulang-ulang. Cara lain
yang digunakan marketer adalah dengan menyamakan rangsangan dengan unconditional
stimulus agar konsumen merespon rangsangan tersebut. Tetapi terkadang unconditional
stimulus tidak mengikuti conditional stimulus, hal ini menyebabkan reaksinya melemah atau
tidak ada reaksi. Proses pembelajaran dapat menyebabkan reaksi terhadap rangsangan dan
bukan sebaliknya. (Solomon, 2004).
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2. lnstrumental conditioning
lnstrumental conditioning juga dikenal dengan operant conditioning, yaitu seseorang belajar
untuk menampilkan perilakunya yang menghasilkan pengeluaran positif dan melawan
pengeluaran negatif. (Solomon, 2004).

lnstrumental condition mengarah kepada hubungan antara rangsangan dan respon. Pada
instrumental conditioning, rangsangan dapat menghasilkan respon yang baik melalui suatu
hal yaitu pembelajaran. Teori pembelajaran percaya bahwa dalam berlajar dari proses tnal
dan error, maka akan menghasilkan respond perilaku yang baik. Model pembelajaran
menyediakan banyak situasi dimana konsumen dapat belajar mengenai produk, jasa dan
toko retail. (Schiffman dan Kanuk ,2OO4)

Menurut Solomon (2004), lnstrumental condtion menggunakan salah satu dari tiga cara
yaitu:
a. Positive reinformance yaitu reward, dimana responnya kuat dan perilaku dipelajari
b. Negative reinformance yaitu memperkuat respon sehingga perilaku dapat dipelajari.
c. Punishment yailu responnya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Marketer

berusaha untuk tidak mengulang perilaku tersebut.

KEYAKINAN DAN SIKAP

Menurut Kotler et al (2006), melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan
sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan
menggambarkan mengenai seseorang yang mempercayai sesuatu. Seseorang percaya tentang
perubahan keputusan pembelian produk atau jasa. Sikap sama pentingnya dengan keyakinan,
dimana,sikap adalah evaluasi seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan, dan tindakan
mereka terhadap sesuatu. Orang memiliki sikap terhadap hampir semua hal, sepedi agama,
politik, pakaian, musik dan makanan. Sikap menempatkan semua itu ke dalam kerangka
pemikiran yang menyukai atau tidak menyukai objek tertentu, yang bergerak mendekati atau
menjauhi objek tertentu. Sikap menyebabkan orang berperilaku secara cukup konsisten terhadap
objek serupa. Orang tidak mesti menginterpretasikan atau bereaksi terhadap setiap objek baru
dengan cara yang sama sekali baru. Oleh karena itu sikap sangat sulit berubah. Pada Gambar 2
dijelaskan mengenaistruktur model dari aftitude adalah (Schiffman dan Kanuk ,2OO4):
a. Tricomponent aftitude model

Berdasarkan tricomponent attitude model, attitude terdiri daritiga komponen yaitu:
1. The cognitive component.

Komponen pertama adalah meliputi kesadaran seseorang yaitu pengetahuan dan
persepsi yang digabungankan dengan pengalaman langsung dengan suatu objek dan
berhubungan dengan informasi dari berbagai sumber. Pengetahuan dan persepsi
mengambil bagian dari keyakinan, dimana keyakinan konsumen menjadi sikap terhadap
berbagai atribut dan perilaku spesifik menuntun kepada pengeluaran yang spesifik
(Schiffman dan Kanuk ,2004).

The affective component
Emosi atau perasaan konsumen tentang suatu produk atau merek berhubungan dengan
affective component dari suatu attitude. Emosi dan perasaan ini yang secara berkala
mengajarkan bahwa penelitian konsumen sebagai evaluasi utama secara alami, dimana
mereka menangkap arahan individu dan penilaian dari suatu produk, seperti individu
menilai mana objek yang disukai, tidak disukai, bagus atau yang buruk (Schiffman dan
Kanuk, 2OO4).

The conative component
Pada marketing dan penelitian konsumen, conative component adalah tindakan yang
berkala yang menampilkan intensitas konsumen untuk membeli. lntensitas pembeli
digunakan untuk mengukur kemungkinan dari pembelian konsumen terhadap suatu
produk atau cara berfikir dan berperilaku konsumen.(Schiffman dan Kanuk, 2004\.

2"

3.
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Gambar 2. "A Simple Hepresentation of The Tricomponent Attitude Modef
(sumber: Leon G. Schitfman dan Leslie Lazar Kanuk. Consumer Behavior. 2004, hal.256)

b. Multiattribute attitude model.
Multiaftribute attitude modeladalah sikap konsumen terhadap objek-objek (seperti a product,
a service, a direct-mail catalog, or a cause or an issue) yang menggunakan persepsi

konsumen dan perhatian terhadap atribut kunci atau kepercayaan yang terhadap beberapa
atritiut objek. Seperti yang di gambarkan pada Gambar 3 mengenai beberapa variasi dari
m ultiattribute attitude model yailu :

1. The attitude-toward-obiect model
The attitudeloward-object modelditujukan untuk mengukur suatu kategori produk atau
jasa atau merek yang spesifik. Bedasarkan model ini, konsumen besikap terhadap
prorluk atau merek produk sebagai suatu evaluasi dari keyakinan dan dari produk.
Dengan kata lain, jika evaluasinya positif maka konsumen percaya kepada produk

tersebut, dan jika evaluasinya negatif, maka mereka tidak menyukai produk

tersebut.(Schiffman dan Kanuk, 2004).

2. The attitudeloward-behavior model
The aftitude-toward-behavior model adalah dimana individu berperilaku dan bertindak
dengan merespon kepada objek bukan kepada attitude objek tersebut. Ihe attitude-
toward-behavior lebih mengarah kepada perilaku nyata dibandingkan dengan the
aftitude-toward obiect model (Schiffman dan Kanuk, 2004).

3. The Theory-of-reasoned-action model Fishbein
The theory of reasoned action modeladalah integrasi yang luas dari komponen sikap
struktur yang didisain untuk mengarahkan antara penjelasan yang baik dengan prediksi
yang baik dari perilaku. Seperti pada the basic tricomponent attitude model, the theory-of-
reasoned-action modelterdiri dari cognitives companent, an affective component, dan a
conative component;teori inidisusun dengan bentuk yang berbeda dari the tricomponent
model,seperti yang digambarkan pada Gambar 3 (Schiffman dan Kanuk,2OO4).

Menurut Solomon (2004), model sikap Fishbein ini berfokus pada prediksi sikap yang dibentuk

oleh seseorang terhadap objek tertentu. Model ini mengidentifikasi tiga faktor utama untuk
memprediksi sikap, yailu:
1. Keyakinan seseorang terhadap atribut obyek yang menonjol
2. Kekuatan keyakinan seseorang bahwa atribut memiliki kekhasan, biasanya diketahui dalam

bentuk pertanyaan, misalnya seberapa setuju bahwa obyek X memilikiatribut Y.

3. Evaluasi dari masing-masing keyakinan akan atribut yang menonjol, dimana diukur seberapa
baik atau tidak baik keyakinan mereka terhadap atribut-atribut itu.
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Dimana:
i : atribut
j :merek
k: konsumen
| : nilai yang diberikan oleh atribut i kepada konsumen k
B : konsumen k percaya kepada merek j yang memiliki atribut i

A : nilai dari atribut konsumen k kepada merek j

PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN

Menurut Hawkins, Mothersbaugh dan Best (2007), keputusan konsumen menghasilkan
gambaran evaluasi yang hati-hati terhadap atribut dari produk, merek, atau jasa dan pemilihan
solusi terhadap kebutuhan. Keputusan konsumen tidak berfokus hanya kepada merek atau
situasi dimana produk dibeli atau digunakan. Merek mungkin dipilih bukan karena atributnya
seperti harga, bentuk, atau karakteristik fungsionalnya tapi karena produk membuat konsumen
menjadi lebih baik atau karena orang lain menyukainya.

Keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative pilihan. Dengan kata lain, seseorang
berada dalam posisi untuk membuat keputusan apakah seseoiang akan memutuskan membeii
atau tidak membeli produk, untuk memilih antara merek A dan merek B, atau untuk memilih
menghabiskan waktu dengan melakukan A atau B. (schiffman dan Kanuk ,2oo4).

Langkah-langkah dalam pembuatan keputusan yaitu:
1. Problem Recognition

Problem Recognition adalah dimana konsumen melihat perbedaan yang signifikan antara
keinginan seseorang dengan yang lainnya. Konsumen merasa ada masalah yang harus
diselesaikan, baik yang kecil atau yang besar, yang sederhana atau yang komplek. Masalah
dapat diatasi dengan menggunakan satu atau lebih cara, oleh sebab iiu diperlukan
pengenalan terhadap masalah.

Pengenalan terhadap masalah dapat dilakukan secara alami, ini berhubungan dengan usaha
marketing. Marketer membuat primary demand, yang mana konsumen merasa harus untuk
menggunakan produk atau jasa dari merek yang mereka pilih.Sedangkan secondary demand
yaitu konsumen lebih memilih specifik produk dibandingkan dengan merek lainnya, dapat
tercipta jika primary demand sudah ada. (Solomon,2004)

2. lnformation Search
Setelah konsumen mengetahui kebutuhan mereka, kemudian mereka mencari informasi
mengenai kebutuhan tersebut, sering disebut prepurchase search. (Solomon,2004).
Prepurchase search dimulai ketika seseorang merasa memiliki kebutuhan yang harus
dipenuhi dengan pembelian atau konsumsi suatu produk. Mengingat pengalaman di masa
lalu yang dapat menyediakan informasi kepada konsumen untuk membuat pemilihan di masa
yang akan datang. Ketika seseorang tidak memiliki pengalaman di masa lalu, seseorang itu
dapat mencari di lingkungannya informasi yang berguna untuk menentukan pemilihan.
(Schiffman dan Kanuk, 2OO4).

Pengalaman di masa lalu umumnya disebut informasi internal, sedangkan informasi dari
lingkungan , baik berupa informasi marketing ataupun informasi yang bukan komersial
disebut eksternal informasi. Umumnya konsumen menggabungkan informasi internal dan
eksternal. (Schiffman dan Kanuk, 2OO4).

Menurut Hawkins et al (2007) terdapat lima sumber informasi utama yang tersedia untuk
konsumen, yaitu antara lain:
1. Ingatan di masa yang lalu, pengalaman pribadi dan pembelajaran tentang lingkungan.
2. Sumber daya personal, seperti dari teman, keluarga dan lainnya.
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3. Sumber independen, seperti majalah, kelompok konsumen, dan agen

4. Sumber daya marketing, sepertisa/es, web site, dan iklan'

5. Experientaisources, seperti inspeksi pada produk yang diuji-coba

3. Evaluation of alternative

pemerintah.

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004), ketika mengevaluasi alternatif yang

konsumen diharapkan menggunakan dua tipe informasi

berpotensi,

a. evoked set
The evoked set adalah daftar dari merek, yang didapat ketika mereka melakukan

pemilihan, dimana bertujuan untuk mengarahkan kepada merek yang spesifik, konsumen

mempertimbangkannya dalam keputusan pembelian yang berhubungan dengal strategi

dari produk. ($hiffm;n dan Kanuk, 2OO4):Sedangkan menurut Solomon (2004)' evoked

sef membandingkan produk yang ada di dalam ingatan konsumen dengan yang ada di

market.

b. Product categorization atau kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi merk

Product caiegorization adalah ienentuan khusus mengenai bagaimana produk

dievafuasi. Awalnya seseorang akan membuat daftar merek yang memiliki .features
serupa, kemudian membandingkan produk tersebut' Rangsangan dari produk akan

dievaluasi oleh orang yang sudih mengetahui tentang produk tersebut atau produk yang

menyerupai produk tersebut. (Solomon, 2004)

Ketika perusahaan mengetahui bahwa konsumen akan mengevaluasi alternatif,

terkadang perusahaan mJmbuat iklan yang mengarahkan pada rekomendasi kriteria

yang konsumen seharusnya gunakan pada produk atau jasa pilihannya' .Konsumen
inu,igLin memiliki pengalamaridalam membandingkan atau merekomendasikan merek

,yand berbeda atau m6del dari produk dan menemukan satu yang dirasa cocok atau'i"pit. Ketika konsumen menemukan produk yang tepat, konsumen tidak

memperhitungkan harga; merek tidak selalu menjadi yang paling penting di pikiran

konsumen; t6rkadang-merefleksikan karakterisrik seseorang atau pengalaman masa

kecil; dan bahkan cinia pada pandangan pertama' (Schiffman dan Kanuk, 2004)

Product bhoice : Selecting among alternatives
Dalam menentukan proO-ut< terGpat evaluative criteria yaitu dimensi yang digunakan untuk

menentukan perbandingan dari beberapa pilihan. Yang paling paling sulit adalah

membandingkan bebera-pa produk dengan kriteria yang sama, oleh sebab itu konsumen

biasanya m6nemukan alisan lain untuk memilih salah satu dari produk tersebut' Atribut yang

biasanya digunakan untuk melakukan pemilihan disebut determinant attibutes. (Solomon,

2OO4)

Outcomes
Menurut Schiffman dan Kanuk (2004), Output dari model pembuatan keputusan fokus kepada

dua tipe aktifitas akhir keputusan, yaitu:
a. Purchase behavior

Konsumen membuat tiga tipe pembelian, yaitu triat purchases, repeat purchases; dan

long term commitment- purcnases. Ketika pembelian konsumen terhadap produk untuk

p",ia*" kali, dan membeli dalam jumlah yang sedikit dari biasanya, pembelian ini

mungkin untuk percobaan. Percobaan adalah fase penelitian dari perilaku pembelian

yang mana memungkinkan konsumen untuk mengevaluasiproduk selama digunakan'

Ketika merek baru memunculkan kategori produk. Dimana konsumen akan mencobanya

untuk lebih menemukan kepuasan dari produk itu, dan bila produk itu lebih baik dari

merek yang lain, maka konsumen akan senang untuk mengulang pembelian- Repeat

purchaie behavior berhubungan dengan konsep brand loyalty'

percobaan tidak selamanya bisa digunakan, contoh untuk membeli kulkas, mesin cuci,

atau alat elektronik lainnya, konsumen biasanya langsung bergerak kep-ada--komitmen

jangka panjang dari pembelian tanpa melakukan percobaan lain. (Schiffman dan

Kanuk,2004)

4.

5.
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b. Postpurchaseevaluation
Konsumen menggunakan produk selama pembelian percobaan, mereka mengevaluasi
pertormance dengan menggunakan pengalaman konsumen tersebut. Ada tiga

kemungkinan evaluasi, Yaitu:
i. Peiormance aktual dari produk dibandingkan dengan yang diharapkan oleh

konsumen, biasanya menggunakan perasaan.
ii" Performance melebihi yang diharapkan, karena konsumen puas terhadap produk

tersebut
iii. Pertormance dibawah yang diharapkan, karena konsumen tidak puas terhadap

produk.

Menurut Kasali (2005), sebuah pasar sasaran yang dipilih tidak dengan segera menyajikan

potensi yang optimal. Dalam hal ini marketer harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang

perilaku kon-sumen. Pada dasarnya konsumen memerlukan waktu untuk mengkonsumsi suatu

produk. Mata rantai konsumsi dikenal dengan proses AIDA, yaitu awareness (konsumen sadar

ierhadap keberadaan suatu produk/merek), interest (menaruh minat), desired (menghendaki,

merasa membutuhkan), dan action (membeli). Mata rantai AIDA ini dalam strategi pasar sasaran

diterjemahkan ke dalam rangkaian tindakan. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilihat pada

Gambar 3 yang menunjukan perbedaan antara pasar potensial dengan pasar aktual'

Membicarakan / menyimpan dalam pikiran

Sikap (attitude)

Konsumen mencoba-coba, mengambil sample (trial)

Kembali mengkonsums i (retrial)

Gambar 3. Tindakan Konsumen Dalam Mata Rantai Konsumsi
(Sumber: Rhenald Kasali, Membidik Pasar Indonesi: Segmentasi, Targeting, Positioning,

2005, h.378)

Sebagai kesimpulan penjelasan paradigma pengaruh kinerja atribut dalam proses pengambilan

keputusan pelanggan serta implikasinya diarahkan kepada rujukan pendapatdi bagian sebelum

ini, utamanya Hawkins et at (2OO7), Kotler et al (2OOG), Schiffman dan Kanuk (2004) serta

Solomon (2004).

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Vadabel terikat (dependent

variabte) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, sedangkan variabel bebas

(independent variabte) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lerikat, baik secara negatip

ataupun positip. (Sekaran, 2003).

Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah keputusan pembelian terhadap suatu produk,

sedangkan variabel bebasnya adalah motivasi, persepsi, pembelajaran dan keyakinan dari

konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan karakteristik dari

proses pengambilan keputusan terhadap pembelian suatu produk, dimana proses pengambilan

keputusan terhadap pembelian suatu produk dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran

dan keyakinan dari konsumen

50



Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian """"""'

Variabel-variabel ini dapat dikembangkan menjadi kerangka pemikiran penelitian pada Gambar 4

yaitu sebagaiberikut:

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Teoritis

HIPOTESIS PENELITIAN

Pada penelitian ini, diajukan hipotesis (Ho dan Ha) yang akan diuji kebenarannya yaitu:

Ho1 : Motivasi konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian
produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN

Ha1 : Motivasi konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk
jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN

Ho2 : . Persepsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk jamu
' langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN

Ha2 : Persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk jamu

langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
H63 : Pembelajaran konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
Ha3 : Pehrbelajaran konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
He4 : Keyakinan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
Ha4 : Keyakinan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN

DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian adalah mendesain sebuah penelitian sehingga data yang diperlukan dapat
dikumpulkan dan dianalisis untuk sampai pada solusi (Sekaran, 2003). Pada penelitian ini

digunakan desain penelitian berupa desain gabungan kuantitatif serta kualitatif menggunakan
penelitian eksploratoris deskriptif dengan metode analisis korelasi (correlational) yaitu untuk
menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Proses pengambilan

keputusan terhadap pembelian produk tersebut didalilkan dipengaruhi oleh motivasi, persepsi,
pembelajaran, dan keyakinan dari konsumen, yang merupakan obyek penelitian ini. Penelitian ini

didesain eksploratoris deskriptif oleh karena, sepanjang data-data yang diperdapat oleh para
peneliti, tidak pernah dilakukan penelitian serupa terhadap produk jamu langsing cair di Indonesia
sebelumnya. Oleh karena itu, digunakan dugaan null hypothesr.s dengan penyertaan hipotesis
alternatif sebagai hipotesis turutannya. Selain sebagai riset eksploratoris, penelitian ini juga

bersifat deskriptif (Emory dan Cooper, 1991)

Tujuan digunakannya analisis statistika berupa korelasi adalah untuk mengetahui ada atau

tidaknya korelasi antara keputusan pembelian jamu PATEN yang diteliti terhadap motivasi,
persepsi, pembelajaran dan keyakinan, serta untuk mengetahui variabel mana yang memiliki
korelasi paling besar terhadap keputusan pembelian (Sekaran, 2003).
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Pada penelitian ini para peneliti melakukan wawancara pribadi yang tidak terstruktur dan
Iangsung kepada pihak Manajemen Perusahaan Jamu PATEN yang berkompeten sebagai pakar
mengenai permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh variabel yang tepat dalam
instrumen penelitian survei berupa kuesioner (Emory dan Cooper, 1g91). Sebelum kuesioner
disebarkan, lebih dulu dilakukan uji-coba keandalan (reliability) serta validitas untuk mengukur
seberapa stabil dan konsisten instrumen dalam mengungkapkan variabel yang diteliti (Sekaran,
2003).

Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel secara non-probabilitas karena timbul kesulitan
untuk menentukan jumlah populasi pengguna jamu langsing cair PATEN di wilayah Jakarta,
berdasarkan pertimbangan para peneliti (judgmental sampling) (Sekaran, 2003). Penyebaran
kuesioner berlangsung antara Desember 2007 hingga Januari 2008.

METODE ANALISIS DATA STATISTIK

Penefitian ini menggunakan pengukuran Cronbach's Alpha untuk menentukan keandalan
konsistensi variabel-variabel, distribusi frekuensi variabel, statistik deskriptif berupa rata-rata dan
standar deviasi serta matriks korelasi Pearson.

Khusus untuk pengujian hipotesis Ho dilakukan untuk menentukan apakah terbukti atau tidak.
Pada penelitian ini tingkat signifikansi ditentukan sebesar 0,05. Software SPSS 13,0 digunakan
untuk mengetahui sebaran distribusi data yang terkumpul dan digunakan analisis regresi linear
berganda untuk menentukan besarnya pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variable
terikat; jikalau variabel bebas naik satu unit dan variabel lainnya (sisanya) tetap, dengan
menggunakan nilai koefisien regresi berganda (Supranto, 2009).

Selain i,tu, dengan menggunakan analisis ini dapat diramalkan nilai variabel tak bebas Y, kalau
seluruh vatiabel bebasnya sudah diketahui nilainya dan semua koefisien regresi parsialnya sudah
dihitung. Supranto (2003) menjabarkan model linear berganda dengan:

Y = br+beXz+bs)Q......... ........(2)

Keterangan:
Y: variabelterikat
X: variabelbebas : X1,X2, +...+X1

HASIL ANALISIS PENELITIAN

VALIDITAS DAN RELIABILITAS UJI.COBA KUESIONER

Penyebaran kuesioner sebanyak 115 kuesioner yang telah dilakukan di beberapa tempat di
Jakarta pada tanggal 1 Desember 2OO7 sampai dengan 5 Januari 2008. Setelah menerima hasil
dari pengisian kuesioner, para peneliti memeriksa jawaban yaitu apakah pertanyaan-pertanyaan
yang terdapat di dalam kuesioner sudah diisi dengan lengkap dan apakah kuesioner tersebut
lolos pada screening yang terdapat pada kuesioner. Dari hasil pemeriksaan terdapat 100
kuesioner yang dinyatakan valid.

Dengan menggunakan SPSS Versi 13.0, para peneliti menganalisis validitas dan reliabilitas dari
hasil kuesioner, dimana dapat dilihat pada Lampiran B. Pada Tabel 1 mengenai Case Processing
Summary menerangkan bahwa 100 kuesioner telah diproses atau 100% sudah vatid.

Tabel 1. C P. r./ase ffQcessrn0 Jumma

N o//o

Cases Valid
Excluded(a)

Total

100

0

100

100.0

0.0

100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

(Sumber : Data Penelitian)
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Tabel 2 mengenai Retiability Statrbtrb menunjukkan bahwa besarnya nilai Alpha Cronbachs

adalah O.gl O dengan menggunakan 20 butir pertanyaan. Berdasarkan Sekaran (2003)

dinyatakan bahwa iemakin aet<at em Cronbach dengan 1, maka semakin tinggi keandalan

konsistensi internal. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner

adalah reliabel.

R bilitv Sfafisficsabel 2 Helia I ,s

Cronbach's
Alpha N of ltems

.910 20

(Sumber : Data Penelitian)

Tabel 3 mengenai ltem-Totatsfatistrbs menunjukkan hasil perhitungan validitas dan reliabilitas

yang akan diinalisis pada 20 butir pertanyaan, dimana validitas isi menunjukan bahwa item-item

yan! Oimat<sudkan untuk mengukui sebuah konsep, memberikan kesan mampu mengungkapkan

konsep yang hendak diukur. (Sekaran 2003).

Tabel 3. ltem-Total Sfafisfics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if ltem

Deleted

Motivasil
Motivasi2

Motivasi3

Persepsil
Persepsi2

PersepsiS

Pembelajaranl
Pembelalaran2
PembelajaranS

Keyakinanl
Keyakinan2
Pembelianl
Pembelian2
PembelianS

Pembelian4

PembelianS
Pembelian6

Pembelian7

PembelianB

Pembelian9

74.1 800

75.4200
73.9300
74.81 00

74.5300

74.3400
74.2440
74.5500
73.9200

74"2700

74.5200

74.2700
75.4500
74.8800

74,2804
74.2540
74.1 500

74.6740
74.2600
74.3000

109.220

101 .175

103.076

90.479
102.353

109.015

102,871

108.048
109.246

104. 179

96,474

105.108

97.058
1 06.571

1 09.012
102.391

101.199

90.284

103.346

rcz.354

224

589

768

836

,672

,329

.642

.396

.238

,532
.601

,512
,781

.232

.247

.693

.760

.845

.606

.682

,912
905

,902
,897

,903

,910

.904

.909

.912

.906

"905
.907

.899

.91 6

,912
.903

.901

.896

.905

.903

(Sumber : Data Penelitian)

PROFIL RESPONDEN

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai profil dari

responden yang telah mengisi kuesioner secara valid. Dimana dapat dilihat pada Lampiran D

bahwa dalam piofil responden initerdapat beberapa informasi sepertijenis kelamin,-.usia, status,

pendidikan terakhir, pe'kerjaan dan rata-rata pengeluaran rutin selama sebulan. Profil responden

dapat lebih mudah Oitinat pada distribusi frekuensi yang terdapat dalam Lampiran G, yang mana

akan diterangkan dibawah ini.

ti
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JENIS KELAMIN RESPONDEN

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, maka didapatkan informasi bahwa sebagian besar
pengguna jamu langsing cair yang berdomisili di Jakarta adalah wanita. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya responden wanita yaitu sebesar Bl responden(81%), sedangkan responden pria yang
hanya sebesar 19 responden (19%) dari total keseluruhan yaitu 100 responden. Hal ini dapat
dilihat pada Tabel4 Jenis Kelamin Responden dan Gambar 5 Grafik Jenis Kelamin Responden.

nda e ents Ketamtn responoen

Frequenc
v Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 1.00

2.00

Total

19

B1

100

19.0

81 .0

100.0

19.0

B1 .0

100.0

19.0

100.0

(Sumber : Data Penelitian)

Ket: 1= Pria
2 - Wanita

Gambar 5. Grafik Jenis Kelamin Responden
(Sumber : Data Penelitian)

USIA RESPONDEN

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, maka didapatkan informasi bahwa tidak terdapat
pengguna jamu di bawah usia 15 tahun, hal ini mungkin dikarenakan pada usia tersebut masih
berada pada tahap pertumbuhan. Pada usia antara 15-25 tahun terdapat 31 responden (31%),
pada usia 26-35 tahun terdapat 45 responden (45%) , pada usia 36-45 tahun terdapat 2'l
responden (21o/") dan pada usia di atas 45 tahun terdapat 3 responden (3%). Pada usia di atas
45 tahun hanya 3 o/o lane meminum jamu langsing cair, hal ini mungkin disebabkan karena pada
usia tersebut responden lebih memperhatikan kesehatan dan pengobatan dibandingkan dengan
perawatan dan kecantikan (Lihat Tabel 5 Usia Responden dan Gambar 6 Grafik Usia
Responden)

Jenis Kelan'lin

__^wria'1e
81
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Frequenc
V Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 2.00

3.00

4.00

5.00

Total

31

45

21

3

100

31 .0

45.0

21 .0

3.0

100.0

31 .0

45.0

21 ,O

3.0

100.0

31 "0

76.0

97.0

100.0

(Sumber : Data Penelitian)

Tabel 5 R

Ket: 1 = < 15 tahun
2 - 15-25 tahun
3 : 26-35 tahun
4 - 36-45 tahun
5 - >45 tahun

UsEa

30

nq

Gambar 6. Grafik Usia Responden
(Sumber : Data Penelitian)

STATUS RESPONDEN

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, maka didapatkan informasi bahwa 49 responden
(49"/o) belum menikah, 45 responden sudah (45"/o) menikah dan 6 responden (6%) adalah duda
/janda. Hal ini mungkin disebabkan pada status belum menikah responden umumnya lebih
memperhatikan kecantikan dan perawatan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Sedangkan
pada status menikah mungkin responden juga memperhatikan kecantikan dan perawatan untuk
mempererat hubungannya dengan pasangannya masing-masing. (Tabel 6 Status Responden
dan Gambar 7 Grafik Status Responden)
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Tabel 6 Status Responden

Ket : 'tr = Belum Menikah
2 - Menikah
$ = Janda/Duda

Status

tr Janda/
Duda, 6

m Belum Menikah

ffi Menikah

n Janda/Duda

w'enika Mffi"#:i1[
h ,4s WW h, 49

Gambar 7. Grafik Status ResPonden
(Sumber : Data Penelitian)

PENDIDIKAN RESPONDEN

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, maka didapatkan informasi bahwa 6 responden
(6%) pendidikan terakhirnya adalah SMP, 36 responden (36%) pendidikan terakhirnya adalah

SMA, 36 responden (36%) pendidikan ierakhirnya adalah Diploma3 atau Akademi dan 22

responden (22o/o) dengan pendidikan terakhir adalah Sarjana (S1). Hal ini dapat dilihat pada

Tabel 7 Pendidikan Responden dan Gambar 8 Grafik Pendidikan Responden.

Tabel 7 Pendidikan Responden

Frequenc
v Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 1.00

2.04

3.00

4.00

Total

6

36

36

22

100

6.0

36.0

36.0

22.0

100.0

6.0

36.0

36.0

22,0

100.0

6.0

42.0

78.0

100.0

(Sumber : Data Penelitian)

Ket:1=SMP
2-SMA
3 - Diploma s/Akademi

Frequenc
v Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 1.00

2"00

3.00

Total

49

45

6

100

49.0

45.0

6.0

100.0

49.0

45"0

6.0

100.0

49.0

94.0

100.0

(Sumber : Data Penelitian)
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4 = Sarjana (S1)
5 = Pascasarjana (S2lS3)

FerudsdEkan
m SMP

w SMA,@
36

w36

n Akademi/DiPlo
ma3

n Sarjana/S1

ffi PascaSarjana
(szs3)

Gambar 8. Grafik Pendidikan Responden
(sumber : Data Penelitian)

PEKERJAAN RESPONDEN

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, maka didapatkan informasi bahwa terdapat 6

responden (6%) merupakan- pelajar, 7 responden (7%) merupakan mahasiswa, 58 responden

(SgbZ") merupakan karyawan'atau staff, 18 responden (18%) merupakan wiraswata dan 11

iesponden iffZ) meiupakan ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai karyawan atau staff

merupakan iesponden yang paling tinggi (58%), hal ini mungkin karena.pe.kgllaan tersebut

menuntut seseorang unfux irempeinatitian kecantikan dan perwatan tubuh.Hal ini dapat dilihat

pada Tabel 8 Pekerjaan Responden dan Gambar 9 Grafik Pekerjaan Responden'

Tabel B Pekerjaan ResPonden

Frequenc
V Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

6

7

5B

1B

11

100

6.0

7,0

58.0

18.0

1 1.0

100.0

6.0

7.0

58"0

18.0

11.0

100.0

6.0

13.0

71 .0

89.0

100.0

(Sumber : Data Penelitian)

Ket:1=Pelajar
2 - Mahasiswa
3 - Karyawanl Staff
4 - Wiraswasta
g = lbu Rumah tangga
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PENGELUARAN RESPONDEN

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, maka didapatkan informasi bahwa sebanyak 23

Lrpono"n (2g"/.) o"ng; d,ngeluaran <_Rp.1.000.000,-, sebanyak 23 responde".?:"t"1dengan

perigetuaran np f .O6O.OOO,--"/d np Z.1jOO.O0O,-, sebanyak 37 responden (37o/o) dengan

i"nietuaran nil z.ooo.ooo,- slO Rp 3.000.000,-, sebanyak 11 responden (11"/o) dengan

ien[etuaran rp 3.000.000,- sid Rp 4.000.000,- dan sebanyak 6. responden (6%) dengan

bendetuaran r'np aOOObtiO,-. lUnit taUel I Pengeluaran Responden dan Gambar 10 Grafik

Pengeluaran ResPonden)

Tabel I Pengeluaran ResPonden

Frequenc
v Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

23

23

37

11

6

100

23.0

23.0

37.0

11.0

6.0

100.0

23.0

23.0

37.0

11.0

6.0

100.0

23.0

46.0

83.0

94.0

100.0

(Sumber : Data Penelitian)

Ket:1
I = Rp 1 .000.000,- s/d RP 2.000'000,-
$ = Rp 2.000.000,- s/d RP 3.000.000,-
Q, = Rp 3.000.000,- s/d Rp a.000'000'-
$=>Rp4-000'00,-

5B



T

o^^1aruh Perilaku Konsumen Terhadap Keautusan Pembelian

FeraSeIuananr

ffi6

"thW Eri -t*n23

NffiM
",[w,,

E! < Rp 1.000.000,-

w Rp 1.000,000,- s/d Rp
2.000.000, -

n Rp 2.000.000,- s/d Rp
3.000.000, -

n Rp 3.000.000,- s/d Rp
4.000.000, -

ffi > Rp 4.000.000,-

Gambar 10. Grafik Pengeluaran Flesponden
(Sumber : Data Penelitian)

STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif seperti maksimum, munimum, rata-rata, standar deviasi dan varians dihasilkan
dari 20 pertanyaan dengan menggunakan skala interval dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Descriptive Statistiescnotrve statlstlcs

N Minimum hfiaximum Mean
std.

Deviation
Motivas

Motivas
Motivas

Persepr

Perseps

Persepr

Pembel

Pembel
Pembel

Keyakir
Keyakir
Pembel

Pembel

Pembel

Pembel
Pembel

Pembel

Pembel
Pembel

Pembel

Valid N
(listwise

i1

i2

i3

;i1

,i2
;i3

ajaranl
ajaran2
ajaran3
tanl
lanz
ianl
ianZ
ianS

ian4
ian5

ianO

ian7
ianB

ian9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.00

2.00

3.00
2.00

2.00
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
2.00

3.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

5.00

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00

5.00
5.00

5.00

4.2000

2.9600

4.4500

3.5700

3.8500
4.0400

4.1 400

3.8300

4.4600

4.1 1 00
3.8600

4.1 1 00

2.9300

3.5000
4.1000
4.1 300

4.2300

3.71 00

4.1200

4.0800

73855

941 95

62563

32005

75712
5671 1

75237

58698
74238
77714
27936

72328
98734
12367

71774

73382
7501 5

32035
75585

74779

1

1

1

1

(Sumber : Data Penelitian)
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ANALISIS REGRESI BERGANDA

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas yaitu

motivasi, pbrsepsi, pembelajaran dan keyakinan terhadap variabel terikat yaitu keputusan
pembelian terhadap suatu Produk.
Berikut hasil analisis dari data penelitian:
a. Descriptive Sfatrbfics

Tabel i 1 Descriptive Stafi'slics, menjelaskan rata-rata nilai, dan standard deviasidari 100

responden terhadap variabel-variabel yang diteliti, yaitu

1. Rata-rata nilai keputusan pembelian adalah 34,91dan standard deviasi adalah 5,303

dengan jumlah responden 100 orang.
2. nata-rata nilai motivasi adalah 11,61 dan standard deviasi adalah 1,55 dengan jumlah

responden 100 orang.
g. Rata-rata nilai persepsi adalah 11,46 dan standard deviasiadalah 2,12 dengan jumlah

responden 100 orang.
4. Raia-rata nilai pembelajaran adalah 12,43 dan standard deviasi adalah 1,30 dengan

jumlah responden 100 orang.
5. Rata-rata nilai keyakinan adalah 7,97 dan standard deviasiadalah 1,64 dengan iumlah

responden 100 orang.

Tabel 1 1.D ti Statisticsaoel I I .uescnpllve

N Minimum Maximum Mean
std.

Deviation

Motivasi
Persepsi
Pembelajaran

Keyakinan

Keputusan-Pembelia
n

Valid N (listwise)

100

100

100

100

100

100

8.00

8.00

10.00
5.00

27.40

15.00

14.00
15.00

10.00

43.00

1 1 .6100

1 1.4600

12.4300
7.9700

34.9100

1.54981

2.12451
1.30465

1.64197

5.30312

(Sumber : Data Penelitian)

b. Korelasi Pearson
Koefisiensi Pearson adalah tepat untuk variabel berskala interval dan rasio, dan koefisien

Spearman Rank atau Kendall's Tau sesuai jika variabel yang diukur pada skala ordinal.
(Sekaran, 2003). Penelitian ini menggunakan Korelasi Pearson'

Matriks korelasi Pearson yang dihasilkan untuk variabel bebas yaitu motivasi, persepsi,

pembelajaran dan keyakinan konsumen, serta variabel terikat yaitu keputusan pembelian

terhadap suatu produk dapat dilihat sebagai berikut:
1. Besar hubungan antar variabel keputusan pembelian dengan motivasi yang dihitung

dengan koefisiensi korelasi adalah 0,753; variabel keputusan pembelian dengan
persepsi adalah 0,831; variabel keputusan pembelian dengan pembelajaran adalah

0,G52; dan variabel keputusan pembelian dengan keyakinan adalah 0,724. Jika dilihat

dari besarnya nilai korelasi, maka dapat dikatakan bahwa persepsi lebih berpengaruh

terhadap keputusan pembelian, dibandingkan dengan motivasi, pembelajaran dan

keyakinan konsumen.

2. Tingkat signifikansi korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas), menghasilkan

0,OOO atau praktis nol. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas < 0,05, maka ada

hubungan korelasi antara motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan keputusan
pembelian.
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Tabel 12 Correlations

Correlations

Motivasi Persepsi Pembelaiaran Kevakinan
Keputusan_
Pembelian

-MollVasi Pearson Correlation

Sig. (2tailed)

N

1

100

.727.

.000

100

.703"'

.000

100

.634"

.000

100

.753.

.000

100

Persepsi Pearson Correlation

Sig. (2{ailed)

N

.727*

.000

100

1

100

.609.

.000

100

.653*

.000

100

.831.

.000

100

Pembelajaran Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

.703-

.000

100

.609"

.000

100

1

100

.529

.000

100

"652.
.000

100

Keyakinan Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

,634"

.000

100

.65

.000

100

3*t .529.

.000

100

1

100

.724*

.000

100

Keputusan-Pembelian Pearson Correlation

Sig. (2{ailed)

N

.753*

.000

100

.831*

.000

100

.652*

.000

100

.724*

.000

100

1

100

"". Correlation is significant at the 0.01 level (2{ailed).

(Sumber : Data Penelitian)

e. Variables EnteredlRemoved
Pada Tabel 13 dijelaskan karena penelitian ini menggunakan metode enter, maka tidak ada

variabel yang dikeluarkan. Semua variabel yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan

dan keputusin pembelian terhadap produk dimasukkan ke dalam analisis.

Tabel 1 3. Variables EnteredlRemoved(b)

IVlodel
Variables
Entered

Variables
Removed Mlethod

1 Keyakinan,
Pembelaja
ran,
Persepsi,
Motivasi(a)

Enter

a All requested variables entered.
b De pen de nt^y#ilf"#"iJ#", 

fi l;f "'0" " "n

d. Model Summary
Pada tabel 14 dijelaskan bahwa :

1. Berdasarkan analisis ini didapatkan angka korelasi antara motivasi, perespsi'

pembelajaran, keyakinan dan keputusan terhadap suatu pembelian sebesar 0,881.

Rrtiny" huOungan antara variabel-variabel tersebut adalah kuat dan korelasi positif

menunjukkan bahwa hubungannya adalah searah.
2. Untuk model regresi berg^a-nda,-digunakan Adjusted R2 sebagai koefisien determinasi.

Semakin tinggi A-d,1ustedR2 akan semakin baik bagi model regresi, karena variabel bebas

bisa menjeliJkan-variabel terikat lebih besar. Tampak bahwa nilai Adjusted R2 adalah

sdbesar 0,767, ini berarti 76,7 yo keputusan pembelin bisa dijelaskan oleh variabel

motivasi, persepsi, pembelajaran dan keyakinan , sedangkan sisanya sebesar 23,3"/"

dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
3. S-tandard Error of the Estimate, adalah sebesar 2,56 , karena lebih kecil dari standar

deviasi keputusan pembelian yaitu 5,303, maka model regresi lebih bagus dalam

bertindak sebagai predictor keputusan pembelian daripada rata-rata keputusan

pembelian itu sendiri.
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aDet 14. tvtooet bumma

Mlodel R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

1 .BB1(a) .776 .767 2.55991

a Predictors: (Constant), Keyakinan, Pembelajaran, Persepsi, Motivasi
(Sumber : Data Penelitian)

e. ANOVA
Pada Tabel 15, dapat dilihat bahwa uji Anova atau F Test, didapatkan F hitung adalah 82,466
dengan tingkat signifikasi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) adalah < 0,50, maka model
regresi bisa digunakan untuk memprediksi keputusan pelanggan atau bisa dikatakan varibel
motivasi, persepsi, pembelajaran dan keyakinan secara bersama-sama berpengaruh
terhadap keputusan pelanggan.

Tabel 15 ANOVA

Model
Sum of

Squares df Mean Square F sig.
1 Regression

Residual

Total

2161 .642

622"548

2784.190

4

95

99

540.410

6.553

82.466 .000 a

a. Predictors: (Constant), Keyakinan, Pembelajaran, Persepsi, Motivasi

b. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian

(Sumber : Data Penelitian)

f. Coefficients
Tabel 16 digunakan untuk melihat mana diantara variabel motivasi, persepsi, pembelajaran
dan keyakinan yang paling mempengaruhi keputusan pembelian. Jika dilihat kolom Beta di
bawah standardized coeffisients, terlihat angka tertinggi dalam beta adalah 0,481 untuk
persepsi, yang signifikansi pada tingkat 0,000.

Dari tabel ini bisa dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
Y= 2,52A+ 0,589 X1 + 1 ,2O1 Xz + O,447 X3 *0,782 xa

Dimana:
Y = Keputusan Pembelian
X' = Motivasi
Xz = Persepsi
Xs = Pembelajaran
& = Keyakinan

Interpretasi persamaan di atas adalah sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar 2,52 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel motivasi, persepsi,

pembelajaran dan keyakinan, maka nilaikeputusan pembelian adalah 2,52.

SM14T

2.

3.

4"

Koefisien regresi Xr sebesar 0,589 menyatakan bahwa setiap penambahan
motivasi akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar 0,589.
Koefisien regresi X2 sebesar 1,201 menyatakan bahwa setiap penambahan
persepsi akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar 1,2O1.
Koefisien regresi X3 sebesar 0,447 menyatakan bahwa setiap penambahan
pembelajaran akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar O,447,
Koefisien regresi X4 sebesar 0,782 menyatakan bahwa setiap penambahan
keyakinan akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar 0,782

nilai

nilai

nilai

nilai5.
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Tabel 16 Coefficients a

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t sig.B Std. Error Beta

1 (Constant)

Motivasi

Persepsi

Pembelajaran

Keyakinan

2.524

.589

1.201

.447

.782

2.506

.283

.191

.284

.218

172

481

110

242

1.006

2.079

6.271

1.573

3.585

317

040

000

119

001

a. Dependent Variable: Keputusan-Pembelian

(Sumber : Data Penelitian)

g. Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Pedoman yang dilakukan untuk menerima atau menolak hipotesis nol (Hs), adalah:

1. Ho diterima jika F atau t-hitung < F atau tlabel, atau nilai p-value pada kolom sig.

>level of significanf (q=0,05)
2. Ha diterima .1ifa f atau t-hitung > F atau t-tabel, atau nilai p-value pada kolom sig. <levelof

significant (o=0,05)

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Hsl : Motivasi konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
Motivasi konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk
jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
Persepsi-tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk jamu

langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
eersepii berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk jamu

langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
Fembelajaran konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN

Pembelajaran konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
keyakinan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN
keyakinan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

produk jamu langsing cair produksi Perusahaan Jamu PATEN

F-Test

Nilai p-value diTabel 15 menunjukkan angka 0,000 < 0,05, artinya Ho ditolak dan Ha diterima'

F tabel dihitung dengan cara df1 = k -'1, dan df2 = fl - k, dimana k adalah jumlah variabel bebas

dan va6abet telikat. Dari tabel distribusi F dapat diketahui bahwa nilai F tabel sebesar 2,465 lebih

kecildari F hitung sebesar 82,466 artinya Ho ditolak

Gambar 1 1. Pengujian Hipotesis dengan F-Test
(Sumber : Data Penelitian)

Ha1

Hs2 :

Ha2

Ho3

Ha3

Hs4 :

Ha4

0

82,466
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T-Test

Nilai p-value diTabel 16 menunjukkan angka 0,317 untuk konstanta, 0,040 untuk motivasi, 0,000
untuk persepsi, 0,119 pembelajaran, dan 0,001 keyakinan artinya H6 ditolak dan Ha diterima.
T-tabel dihitung dengan cara df = n - k, dimana k adalah jumlah variabel bebas dan variabel
terikat. Dari tabel distribusi t dapat diketahui bahwa nilai t tabel sebesar 1,9853 lebih kecil dari t
hitung sebesar 6,271 artinya H0 ditolak

HO

ditolak

Gambar 12. Pengujian Hipotesis dengan T-test
(Sumber : Data Penelitian)

Kesimpulan:
Dengan melakukan F-test, dan t-test, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari semua hipotesis
yang diuji, semuanya menolak Hs dan menerima Ha, artinya motivasi, persepsi, pembelajaran,
dan keyakinan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian terhadap produk
jamu langsing cair PATEN dengan nilaisignifikan (o=0,05)

TENTANG MATA RANTAI PRODUK

Pada dasarnya konsumen memerlukan waktu untuk mengkonsumsi suatu produk. Mata rantai
konsumsi dikenal dengan proses AIDA, yaitu awareness (konsumen sadar terhadap keberadaan
suatu produk/n'rerek), interest (menaruh minat), desired (menghendaki, merasa membutuhkan),
dan action (membeli) (Kasali, 2005).

Dari tabel 17, didapatkan indikasi bahwa terdapat 15 responden (15%) yang mengetahui
mengenai produk jamu langsing cair rasa marquisa yang diproduksi oleh Perusahaan Jamu
PATEN. Oleh sebab ilu awareness atau kesadaran konsumen terhadap keberadaan produk jamu

langsing cair rasa marquisa yang diproduksi oleh Perusahaan Jamu PATEN sangat kecil dan
perlu ditingkatkan.

Tabel 17 h/engetahui

Frequenc
V Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid 1.00

2.00

Total

15

B5

100

15.0

85.0

100.0

15.0

85.0

100.0

15.0

100.0

(Sumber : Data Penelitian)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:
1. Produk jamu langsing cair Perusahaan Jamu PATEN adalah expected product, karena

produk ini, dapat menurunkan berat badan dalam waktu yang singkat, praktis karena
dikemas dalam botol 100 ml, dan memberikan rasa marquisa yang menyegarkan.
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2. Produk jamu langsing cair Perusahaan Jamu PATEN memiliki harga lebih tinggi20% dari

produk jamu langsing kapsul Perusahaan Jamu PATEN
3. iterusahaan .tamu pRfgN menggunakan sa/es promotion untuk menawarkan produk

jamu langsing cairnya,
4. Sebanyak +-S responden yang mengatakan bahwa penampilan dapat menunjang

pekerjian mereka dan sebanyak 47 responden yang mengatakan bahwa penampilan

mereka dipengaruhi oleh berat badan.
5. Sekitar 52 responden sangat menyukai untuk mengkonsumsi produk alami, salah

satunya adalah dengan cara meminum jamu untuk menjaga penampilan mereka seperti
yang dilakukan oleh 40 responden.
itroOut< jamu yang berasal dari bahan-bahan alami, dimana menurut 26 responden baik

bagi tubuh, dan 42 responden percaya khasiat jamu.

Menurut 47 responden jamu identik dengan rasa "pahit" dan 46 responden sangat tidak

menyukai rasa "pahit" jamu.
B. Menurut 45 responden setuju bahwa desain botol jamu yang mudah dibawa

mempengaruhi keputusan pembelian produk jamu langsing, 34 responden mengatakan

tidak setuju bahwa brand produk jamu mempengaruhi keputusan pembelian dan 42

responden mengatakan sangat setuju jika harga produk jamu mempengaruhi keputusan
pembelian.

g. bebanyak 15 responden pernah mendengar atau mengetahui jamu langsing cair

Perusahaan Jamu PATEN, 5 responden pernah mengkonsumsi jamu langsing cair

Perusahaan Jamu PATEN, dan 8 responden ingin mengkonsumsi jamu langsing cair

Perusahaan Jamu PATEN. Oleh sebab ilu awareness atau kesadaran konsumen

terhadap keberadaan produk jamu langsing cair Perusahaan Jamu PATEN sangat kecil

dan perlu ditingkatkan.
10. Dengan melakukan F-test, dan t-test, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari semua

hipoiesis yang diuji, semuanya menerima Ha dan menolak He, artinya motivasi, persepsi,
'pembelajaran, dan keyakinan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan
pembelian terhadap suatu produk dengan nilai signifikan (q=0,05)

11. Besarnya pengaruh signifikansi masing-masing variabel bisa dilihat dari persamaan

regresinya, yaitu:
Y= 2,52O+ 0,589 Xr + 1,201 X2+ 0,447 X3+0,782xa

Interpretasi persamaan di atas adalah sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar 2,52 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel motivasi, persepsi,

pembelajaran dan keyakinan, maka nilai keputusan pembelian adalah2,52.
Z. koefisien regresi Xr sebesar 0,589 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai

motivasi akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar 0,589.
3. Koefisien regresi Xz sebesar 1,201 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai

persepsi akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar 1,2O1.

4. Koefisien regresi Xe sebesar 0,447 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai

pembelajaran akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar O,447'

5. koefisien regresi X+ sebesar 0,782 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai

keyakinan akan meningkatkan nilai keputusan pembelian sebesar 0,782

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian awal penelitian masalah penelitian yang

dirumuskan ialah "Bagaimana mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan keputusan
pembelian terhadap iuatu produk (khususnya jamu langsing cair)?". Penelitian ini telah

mencoba memberikan bagaimana perilaku konsumen, khususnya para responden penelitian

ini, memberikan deskripsi mengenai bagaimana perilaku mereka sebagaimana dimaksudkan,

terkait dengan landasan teoriyang dikembangkan sebagaidasar kerangka penelitian ini.

Beberapa saran, yaitu:
a. Bagi perusahaan jamu Paten

1. 
-tjari persamaan regresi bergandaterlihat bahwa persepsi memiliki pengaruh yang besar

dalam membuat keputusan terhadap keputusan pembelian produk jamu langsing cair.

Oleh karena itu perusahaan jamu PATEN harus terus berusaha menarik perhatian

konsumen agar mereka mampu memiliki persepsi yang baik ataupun menyukai produk
jamu langsing cait PATEN.

6.

7"
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2. Hasil peneltian menyimpulkan bahwa masih sedikit konsumen ysng mengenal jamu

langsing cair perusahaan jamu PATEN. Oleh karena itu perusahaan disarankan untuk

meiingt<att<an promosinya agar konsumen dapat memiliki pengetahuan mengenai atribut

mapun- manfaat jamu iangsing cair PATEN, misalnya dengan membuka stan pada

kesempatan yang sesuai dengan sasaran konsumennya.

b. Bagiakademisi
1. Dari hasil regresi persamaan berganda terlihat bahwa konstantanya adalah sebesar

2,S2O.lni nerirti adanya variabel-vlriabel lain yang dapat menyebabkan juga pengaruh

terhadap keputusan pembelian produk jamu langsing cair. Oleh karena itu, disarankan

agar dilakukan penelitian lain yang mencari variabel-variabel lain dari perilaku konsumen

ying memberikan pengarus kepada keputusan pembelian.

2. itenetitian lain dapat mengembangkan desain penelitian berbeda sehingga tidak hanya

eksploratoris deskriPtif saja.
3. Karena keterbatasan yang ada sehingga penelitian dilakukan hanya di Jakarta,

disarankan agar dilakukan penelitian lain yang mampu menjangkau wilayah-wilayah lain

di mana jamu- langsing cair PATEN sudah dipasarkan sehingga tidak terbatas di Jakarta

saja.
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