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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 MenurutWahyu  (2012),yang melakukan penelitian mengenai eksistensi 

warnet Cafe ER, MR dan JE terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat, 

1. Eksistensi warnet Cafe berdampak pada perubahan sosial masyarakat 

sekitarnya terlihat dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh 

informasi.  

2. Keberadaan warnet memberikan perubahan ekonomi dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat setelah berdirinya warnet cafe. Hal ini dapat 

ditunjukan dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat . 

3. Dampak bagi masyarakat keberadaan warnet Cafe lebih kepada perilaku 

masyarakat yang modern dan maju seiring dengan perkembangan teknologi 

saat ini. Pengawasan Warnet cafe dengan adanya situs porno masih kurang. 

Hal ini dapat dilihat dengan masih mudahnya akses situs porno di unit 

komputer warnet Cafe. 

Penelitian yang dilakukan oleh Listiyantoro (2008) tentang seberapa besar 

minat beli ditinjau dari pengaruh sikap konsumen dan norma subyektif terhadap 

“JAGONET” serta variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi minat 

konsumen dalam menggunakan kembali jasa warnet”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model Fishbein (Reasond Action Model) untuk 

memperoleh konsistensi antara sikap dan perilakunya, sehingga model tersebut 

memiliki dua komponen sikap dan norma subyektif. Analisis regresi linear 

berganda digunakan untuk menetapkan pengaruh variabel-variabel sikap dan 

norma subyektif terhadap minat beli konsumen. Pengaruh tersebut ditujukan 

melalui keofesien regresi. Untuk melakukan uji hipotesis digunakan metode Uji 

Serentak atau uji F dan Uji Parsial yang kemudian dapat diketahui bahwa variabel 

sikap konsumen dan variabel norma subjektif sama-sama mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap minat beli. 
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Sebuah penelitian yang dilakukan Rosiatun dan kawan-kawan (2010) 

dengan judul Analisis Klasteruntuk Segmentasi Pemirsa Program Berita Sore 

Stasiun TV Swasta. Penelitian ini berupa segmentasi pasar menggunakan metode 

cluster k-means. Cara menganalisis yang diterapkan dalam proses merancang 

penonton berita pasar malam di chanel tv. Berdasarkan kemiripan karakteristik 

yang dimiliki dan terbentuk 3 segmen pasar malam pemirsa berita yaitu kelompok 

penonton yang memberikan evaluasi yang cukup dan kelompok penonton yang 

memberikan evaluasi tinggi. Hasil dari segmentasi pasar dengan studi kasus 

dikecamatan Pangkah Kabupaten Tegal mendapat Cluster pertama 25,2%, 

kelompok kedua adalah 46%, dan klaster ketiga adalah 28,8%. 

2.2. Pengertian Jasa 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Listiyantoro (2008) dalam 

penelitiannya, jasa merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat 

intangibel (tidak berwujud fisik) dan menghasilkan kepemilikan sesuatu. Adapun 

Rangkuti (2002) mendefinisikan jasa sebagai: pemberian suatu kinerja atau 

tindakan tak kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi 

jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. 

Berdasarkan dua definisi tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa 

jasa merupakan segala macam kegiatan atau aktivitas ekonomi yang produk atau 

outputnya tidak berwujud, serta konsumen tidak dapat mendapatkan transfer 

kepemilikan barang. 

2.3. Pengertian Perilaku Konsumen 

Dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi dan perubahan yang cepat 

dalam dunia bisnis, perusahaan harus tidak hanya memberikan pelayanan dengan 

kualitas baik namun juga mampu beraksi dengan tepat dalam menghadapai 

perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen (Liou dan Tzeng, 2010). Agar bisa 

memenangkan persaingan bisnis, perusahaan harus mampu memberikan nilai 

yang lebih kepada konsumen dibanding pesaingnya. 
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Menurut The American Marketing Association yang dikutip oleh Setiadi 

(2008) dalam bukunya mendefinisikan bahwa perilaku konsumen merupakan 

interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi serta lingkungannya, dimana manusia 

melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dalam definisi tersebut 

memuat tiga hal penting, yaitu: perilaku konsumen bersifat dinamis atau sulit 

ditebak, melibatkan beberapa interaksi dan melibatkan pertukaran (jual beli). 

Secara sederhana perilaku konsumen merupakan tindakan langsung terlibat dalam 

mendapatkan, menggunakan dan menghabiskan produk (barang dan jasa) 

termasuk proses yang mendahului dan mengikuti tindakan ini (Supranto dan 

Limakrisna, 2007).  

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor bisa 

dikelompokan menjadi faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. 

Faktor lingkungan internal meliputi motivasi, prestasi, proses belajar, kepribadian 

sikap dan konsep diri. Sedangkan faktor lingkungan eksternal atau faktor sosial 

budaya adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu yang 

meliputi kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial, kelompok referensi, dan 

keluarga (Supranto dan Limakrisna, 2007). 

 Menurut Setiadi (2008) dalam bukunya, faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor budaya 

1. Faktor kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari 

keinginan dan perilaku seseorang 

2. Subbudaya: setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang 

lebih kecil yang memberikan identivikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk para anggotanya 

3. Kelas sosial: kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam 

suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarki dan keanggotaannya 

mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 
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b. Faktor sosial 

1. Kelompok referensi: kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang 

2. Keluarga: keluarga dapat dibedakan menjadi dua yaitu keluarga orientasi 

yang merupakan orang tua seseorang dan keluarga prokreasi yang 

merupakan pasangan hidup anak-anak seseorang. 

c. Faktor pribadi 

Pada faktor pribadi ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen antara lain umur dan tahapan dalam siklus hidup pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian dan konsep diri. 

d. Faktor Psikologi 

1. Motivasi: hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan biogenik (lapar, haus, 

resah, tidak nyaman) dan kebutuhan Psikogenik (kebutuhan untuk diakui, 

harga diri, diterima 

2. Persepsi: proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan 

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang 

berarti dari dunia ini. 

3. Proses belajar: proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. 

4. Kepercayaan dan sikap: suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu. 

 

2.5 Pengertian Warnet 

 Warung internet adalah sebuah kata yang berkembang diantara para aktivis 

internet indonesia pada tahun 97-98 untuk sebuah kios yang memiliki banyak 

komputer untuk disewakan bagi pengakses internet.   

Di negara dunia ketiga, warnet adalah tempat kebanyakan orang 

mengakses internet. Di negara-negara atau daerah-daerah maju yang akses 

internetnya sudah ada pada hampir setiap rumah, warnet jarang didapatkan dan 

mahal tarifnya. Di daerah perkotaan sebuah warnet memiliki nama-nama umum 
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panggilan lain seperti; Net Cafe, Cyber Cafe, atau Pusat Permainan Dalam 

jaringan dimana sambungan internetnya dikhususkan untuk melakukan permainan 

komputer dalam jaringan. Sementara di daerah atau pinggir kota umumnya 

dikenal sebagai Telercenter. 

Di beberapa negara yang banyak mengandalkan sensor seperti RRC dan 

Singapura warnet-warnet dikontrol. Tetapi di negara-negara lain malahan diberi 

bilik-bilik pribadi supaya bisa mengakses pornografi tanpa dibatasi. Di Los 

Angeles, Amerika Serikat, warnet juga diawasi karena menarik geng-geng 

jalanan. 

Pengguna warnet adalah orang yang memakai warung internet yang 

banyak di manfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, profesional dan wisatawan asing 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet). 

 

2.6 Warnet Turbo.Net 

Warnet Turbo.Net adalah salah satu cabang warnet yang ada di Jalan 

Kaliurang km 14, warnet Turbo.Net berdiri sejak tahun 2007 dan telah berganti 

nama pada tahun 2009, warnet Turbo.Net memiliki jumlah unit komputer 

sebanyak 31 dan yang aktif sebanyak 23  

yang terdiri dari 18 ruang komputer untuk pengguna tidak merokok dan 9 

untuk user(pengguna warnet perokok). 

Warnet Turbo.Net memiliki beberapa fitur aplikasi yang tersedia seperti 

browser untuk membuka internet seperti mozila, google crome disamping itu 

warnet Turbo.Net menyediakan aplikasi game ringan dan menyediakan aplikasi 

umum yang berguna untuk mengedit foto misalnya Coreldraw dan Photoshop. 

Untuk hiburan lain warnet Turbo.Net menyediakan file tentang musik dan film 

yang lama dan terbaru.   

Warnet memiliki pegawai operator tetap sebanyak 5 orang dan memiliki 

waktu buka 24 jam yang bertugas selama 3 shift. Shift pertama ( jam 08.00-jam 

16.00),  shift 2 (jam 16.00-jam 24.00) dan shif 3 (jam 00.00- 08.00). Setiap shift 

maksimal yang menjaga sebanyak 2 orang. 

Adapun jenis paket yang disediakan warnet Turbo.Net yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet
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Jenis Paket Durasi Waktu Berlaku Harga 

Personal 1 jam Setiap waktu Rp 3.000,- 

1 3 Jam Setiap waktu Rp 8.000,- 

2 3 Jam 22.00 - 09.00 Rp 5.000,- 

3 5 Jam Setiap Waktu Rp 12.000,- 

4 7 Jam 22.00 – 09.00 Rp 9.000,- 

 

 Tabel diatas menunjukan bahwa warnet turbo.Net memiliki paket murah 

dimana berlaku pada jam 22.00-09.00. hal ini juga berlaku untuk paket personal 

yang mana pada jam 00.00-06.00 biaya pemakaian perjam sebesar Rp 2.000,- 

 


