
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahuiu

Hasil penelitian terdahuiu digunakan untuk mengetahui hubungan antara

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada dan sekaligus

dapat menghindari duplikasi. Hal ini sangat penting untuk dikemukakan guna

menunujukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan mempunyai arti penting

sehingga dapat diketahui kontribusi penelitian tersebut terhadap perkembangan

ilmu pengetahuan maupun dunia praktis. Hasil penelitian-penelitian terdahuiu

adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul "Motivasi Mahasiswa Dalam Pembelian Telepon

Seluler di Yogyakarta" yang ditulis oleh saudari Aprilia Wahyuningtyas dari

fakultas ekonomi jurusan manajemen Universitas Islam Indonesia pada

tahun 2001, mengartikan motivasi sebagai suatu keadaan dalam pribadi

seseorang yang akan mendorong keinginan individu untuk melakukan

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian

tersebut penulis juga membuat variabel-variabel yang menjadi faktor

motivasi mahasiswa dalam pembelian telepon seluler, yaitu: trend, gengsi,

kemudahan komunikasi, fasilitas dan gaya hidup.
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2. Penelitian yang berjudul "Analisis Motivasi Konsumen Dalam Mengunjungi

Obyek Pariwisata Guci di Tegal" yang ditulis oleh saudara Agus Masyani

dari fakultas ekonomi jurusan manajemen Universitas Islam Indonesia pada

tahun 2002, mengartikan motivasi sebagai suatu dorongan kebutuhan dalam

diri konsumen yang perlu dipenuhi agar konsumen tersebut dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam penelitian tersebut penulis

membuat variabel-variabel yang menjadi motivasi konsumen untuk datang

ke tempat rekreasi Guci, yaitu: motivasi untuk menikmati alam pegunungan,

motivasi untuk sarana rekreasi bagi keluarga, motivasi untuk menikmati air

panas, motivasi untuk tempat beristirahat, motivasi untuk menghilangkan

kejenuhan dan motivasi melakukan transaksi bisnis.

3. Penelitian yang berjudul "Analisis Motivasi yang Mempengaruhi Pasien

Untuk Rawat Inap Pada Rumah Bersalin PKU Muhammadiyah Sukoharjo

Jawa Tengah" yang ditulis oleh saudara Supriyanto dari fakultas ekonomi

jurusan manajemen Universitas Islam Indonesia pada tahun 2001,

mengartikan motivasi sebagai suatu keadaan atau kondisi yang

menggerakkan seseorang agar melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna

mencapai tujuan sehingga suatu motif yang ada dalam diri seseorang akan

mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai

sasaran kepuasan. Dalam penelitian tersebut penulis juga membuat variabel-

variabel yang menjadi motivasi konsumen untuk memilih rawat inap pada

rumah bersalin PKU Muhammadiyah Sukoharjo Jawa Tengah, yaitu: tempat



11

parkir, tarif dokter, tarif kamar, tarif obat-obatan, pelayanan dokter,

pelayanan perawat/bidan, pelayanan administrasi dan fasilitas.

Dari penjabaran penelitian terdahuiu diatas, maka diharapkan penelitian

yang akan dibuat ini akan menjadi lebih baik lagi.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori akan dibahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar

dalam penelitian. Sumberdari landasan teori ini diperoleh dengan membaca dan

mempelajari buku atau literatur yang berkaitan dengan pemasaran khususnya

motivasi konsumen, sehingga landasan teori ini benar-benar dapat dijadikan

landasan yang kuat dalam penelitian ini.

2.2.1 Pemasaran

Pemasaran pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

pengusaha dimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan

hidup perusahaan, perkembangan perusahaan serta untuk mendapatkan

laba. Definisi dari pemasaran ada sejak orang mengenai kegiatan

pemasaran dan sejak itu pula definisi-definisi pemasaran dikemukakan.

Stanton, J. William mendefinisikan pemasaran sebagai suatu sistem

keseluruhan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan
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mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan dan

keinginan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial.4)

Berdasarkan definisi pemasaran di atas, maka dapat dijelaskan

lebih lanjut bahwa kegiatan pemasaran merupakan suatu kegiatan yang

saling berhubungan dalam suatu sistem dan bertitik tolak pada

kebutuhan dan keinginan para konsumen.

Dengan semakin berkembang dan meningkatnya persaingan maka

semakin kompleks pula kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan.

Kegiatan pemasaran tersebut harus dikoordinasikan dan dikelola dengan

cara yang lebih baik. Kegiatan ini kemudian dikenal dengan manajemen

pemasaran. Manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai berikut:

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan
pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta
penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan
pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan
organisasi.5)

2.2.2 Konsep Pemasaran

Pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli merupakan syarat

untuk mempertahankan kontinyuitas perusahaan di bidang produksi,

keuangan, personalia serta pemasaran. Oleh karena itu, manajemen

pemasaran harus diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan

pembeli dan mendapatkan laba yang layak. Apabila konsumen merasa

Basu Swastha DH & Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 5.
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid I, PT Prenhallindo, Jakarta, 1997, hal 13.
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puas maka pembeli akan meningkat sehingga akan berpengaruh pula

pada laba yang diperoleh perusahaan. Untuk memenuhi kepuasan

konsumen tersebut perusahaan memerlukan suatu konsep pemasaran

yang mantap. Secara definisi konsep pemasaran dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan
bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi
dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.6)

2.2.3 Perilaku Konsumen

Untuk merumuskan konsep pemasaran secara sempurna, maka

perusahaan lebih dahulu harus mengungkapkan tiga faktor penting yang

dipakai sebagai dasar dalam konsep pemasaran yaitu orientasi pada

pembeli, integrasi pemasaran dan kepuasan konsumen. Oleh karena itu,

perusahaan juga perlu melakukan penelitian mengenai perilaku

konsumen. Penelitian mengenai perilaku konsumen tidak hanya meliputi

apa yang dibeli atau dikonsumsi, tetapi juga dimana, bagaimana

kebiasaannya dan dalam kondisi macamapa barang-barang dan jasa-jasa

dibeli. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai berikut:

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara
langsung terlibatdalam mendapatkan dan mempergunakan barang-
barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan
keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan
tersebut.7)

6)]

7) Basu Swastha DH& T. Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisa Perilaku Konsumen,
Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal 10.

1Basu Swastha DH, Asas-asas Marketing, Edisi III, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 17-18.
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2.2.3.1 Model Perilaku Konsumen

Pada tahap permulaan, pemasar dapat memperoleh

pengertian yangjelas mengenai konsumen melalui pengamatan

sehari-hari pada waktu menjual sesuatu kepada konsumen.

Setelah perusahaan dan pasar semakin besar, hilanglah peluang

para pembuat keputusan pemasaran untuk dapat berhubungan

langsung dengan pelanggan. Tahap selanjutnya manajer

berpaling pada kegiatan penelitian konsumen untuk

mempelajari: Siapakah pembeli itu? Apa yang mereka beli?

Mengapa mereka beli? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana

mereka membeli? Kapan mereka membeli? Dimana mereka

membeli?.

Inti masalahnya adalah "Bagaimana konsumen

memberikan jawaban terhadap berbagai rangsangan pemasaran

yang bisa diatur oleh perusahaan?". Perusahaan yang benar-

benar memahami bagaimana konsumen memberikan jawaban

terhadap ciri-ciri produk yang berbeda, harganya, daya tarik

periklanan dan Iain-lain akan meraih keuntungan yang lebih

banyak daripada para pesaingnya. Karena itu, para peneliti

dalam bidang perusahaan dan bidang akademis telah

mencurahkan banyak tenaga untuk meneliti hubungan antara

rangsangan pemasaran dengan jawaban konsumen. Titik tolak
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mereka adalah model rangsangan jawaban yang diperlihatkan

padaGambar2.1.8)

Gambar2.1

Model Perilaku Konsumen
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Gambar ini memperlihatkan pemasaran dan rangsangan

lainnya masuk ke dalam kotak hitam konsumen dan

menghasilkan jawaban tertentu. Rangsangan yang terlukis

dalam kotak bagian kiri terdiri dari dua macam. Rangsangan

pemasaran terdiri dari empat unsur, yaitu: produk, harga,

tempat dan promosi. Rangsangan lain terdiri dari kekuatan

utama dan kejadian dalam lingkungan konsumen, yaitu:

ekonomi, teknologi, politik dan kebudayaan. Semua

rangsangan ini melewati kotak hitam konsumen dan

menghasilkan seperangkat jawaban yang teramati seperti yang

diperlihatkan dalam kotak kanan, yaitu: pilihan terhadap

8) PhilipKotler, Manajemen Pemasaran, Jilid I, PT Prenhallindo, Jakarta, 1997, hal 203.
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produk, merek, desain, tempat, penentuan waktu pembelian

dan jumlah pembelian.

Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam

kotak hitam konsumen diantara rangsangan dan jawaban yang

mengandung dua komponen. Pertama, ciri-ciri konsumen yang

mempunyai pengaruh utama bagaimana konsumen bereaksi

terhadap rangsangan itu. Kedua, proses keputusan konsumen

yang mempengaruhi hasil keputusan.

2.2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen terhadap suatu barang atau jasa

dipengaruhi oleh dua faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi perilaku konsumen tersebut adalah9):

1. Faktor Lingkungan Ekstern

Faktor lingkungan ekstern adalah faktor dari luar

individu yang yang mendorong individu tersebut untuk

melakukan suatu kegiatan. Faktor-faktor lingkungan

ekstern yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen

tersebut, yaitu : (1) kebudayaan (culture), kebudayaan

khusus (sub culture), (2) kelas sosial (social class), (3)

9) Basu SwasthaDH & T. Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisa Perilaku Konsumen,
Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal 57-94.
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kelompok-kelompok sosial (social group), kelompok

referensi (reference group) dan (4) keluarga (family).

Kebudayaan menurut ilmu antropologi adalah

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang

dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Sedangkan

kebudayaan khusus adalah kebudayaan yang berbeda

dengan kebudayaan golongan masyarakat lain maupun

kebudayaan seluruh masyarakat yang tentu saja mengenai

beberapa bagian yang tidak pokok. Dengan adanya

kebudayaan, masyarakat cenderung berperilaku sesuai

dengan budaya yang sudah ada, sebab apabila tidak

berperilaku sesuai dengan kebudayaan yang sudah ada,

maka masyarakat itu akan dikatakan menyimpang oleh

lingkungan sekitarnya.

Kelas sosial pengertiannya dalam hal ini adalah sama

dengan lapisan sosial, tanpa membedakan apakah dasar

pembagian kelas itu uang, tanah, kekuasaan atau dasar

lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya kelas sosial,

manusia akan berperilaku sesuai dengan kelas sosialnya

tersebut. Hal tersebut terjadi karena antara kelas sosial yang
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satu dengan kelas sosial yang lain terdapat cara pandang

yang berbeda dalam berperilaku.

Kelompok sosial terbentuk karena adanya keinginan

untuk menjadi satu dan berinteraksi dengan manusia lain

yang berbeda di sekelilingnya (masyarakat), serta

keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam

sekelilingnya. Sedangkan kelompok referensi adalah

kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan

anggota kelompok tersebut) untuk membentuk kepribadian

dan perilakunya. Dengan adanya kelompok sosial tersebut,

suatu individu akan cenderung melakukan hal yang sama

dengan apa yang dilakukan kelompoknya.

Keluarga dapat diartikan sebagai seorang individu

yang membentuk keluarga baru atau membentuk suatu

rumah tangga baru. Dalam lingkup keluarga tersebut,

individu harus menyesuaikan diri dalam berperilaku.

Sebagai contoh : keputusan untuk membeli suatu barang

harus memperhatikan jenis kebutuhan, jenis barang dan

nilai guna barang terhadap keluarga.

2. Faktor Lingkungan Intern

Faktor lingkungan intern adalah faktor dari dalam diri

individu yang menyebabkan individu tersebut memilih
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kegiatan, cara dan berperilaku tertentu untuk memuaskan

kebutuhan yang dirasakan. Adapun faktor-faktor

lingkungan intern tersebut, yaitu: (1) pengamatan, (2)

belajar, (3) kepribadian, konsep diri, (4) sikap dan (5)

motivasi.

Pengamatan adalah suatu proses penerimaan adanya

rangsangan di dalam lingkungan intern dan ekstern. Jadi,

dengan melakukan pengamatan manusia dapat lebih

mengetahui kebaikan dan keburukan suatu perilaku

tertentu, sehinggahal ini akan menjadi pertimbangan dalam

berperilaku.

Belajar adalah sebagai perubahan-perubahan perilaku

yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman.

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara

manusia yang dasarnya bersifat individual dengan

lingkungan khusus tertentu. Dengan belajar, manusia akan

lebihberhati-hati untukmelakukan suatuperilaku tertentu.

Kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor

biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku

individu yaitu: 1) pengetahuan, 2) perasaan dan 3)

dorongan naluri. Sedangkan konsep diri adalah konfigurasi

terorganisasi atas persepsi terhadap diri sendiri yang dapat
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dimasuki oleh kesadaran, termasuk persepsi atas

karakteristik diri, nilai-nilai dan hubungan. Individu adalah

seseorang yang berhak untuk membentuk kepribadiannya

sendiri. Pada masing-masing individu akan terdapat

perbedaan kepribadian antara yang satu dengan yang lain.

Dengan kepribadiannya tersebut, individu akan berperilaku

sesuai dengan kepribadiannya masing-masing.

Sikap adalah suatu kecenderungan untuk bereaksi

terhadap penawaran produk dalam masalah-masalah yang

baik ataupun kurang baik secara konsekuen. Dengan

menolak atau menerima suatu penawaran produk, manusia

dapat dikatakan mempunyai sikap. Dalam suatu perilaku

dibutuhkan suatu sikap agar manusia mampu membuat

keputusan sendiri dalam melakukan keputusan pembelian

terhadap barang yang sesuai dengan keinginannya.

Motivasi adalah suatu keadaan yang diaktivasi atau

digerakkan dimana seseorang mengarahkan perilaku

berdasarkan tujuan.

2.2.4 Teori-teori Motivasi

Ada sejumlah teori motivasi dan banyak dari teori-teori tersebut

menawarkan manfaat yang besar dalam pengetahuan manajemen

perusahaan.
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2.2.4.1 Teori Motivasi Maslow

Motif manusia dalam melakukan pembelian untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan dapat dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu10):

1. Motif Pembelian Primer dan Selektif

Motif pembelian primer adalah motif yang

menimbulkan perilaku pembelian terhadap kategori umum

suatu produk atau macam penjualan yang dipilih untuk

suatu pembelian.

Motif pembelian selektif adalah motif yang

mempengaruhi keputusan tentang model dan merek dari

kelas-kelas produk atau macam penjualan yang dipilih

untuk suatu pembelian.

2. Motif Rasional dan Emosional

Motif rasional adalah motif yang didasarkan pada

kenyataan-kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh suatu

produk kepada konsumen.

Motif emosional adalah motif pembelian yang

berkaitan dengan perasaan atau emosi individu seperti

pengakuan rasa cinta, kebanggaan, kenyamanan, kesehatan,

keamanan dan kepraktisan. Motif ini bersifat subyektif

Koontz dkk, Manajemen, Jilid II, Edisi ke-8, Erlangga,Jakarta, 1993, hal 118.
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sehingga sulit untuk menentukan hubungan antara motif

pembelian dengan produk yang dibeli.

Sedangkan motivasi oleh Maslow dibagi ke dalam lima

tingkat kebutuhan pokok manusia yang disebut dengan teori

hirarki kebutuhan Maslow.

Lima tingkat kebutuhan pokok manusia tersebut adalah

sebagai berikut11}:

1. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan-kebutuhan

untuk menunjang kehidupan manusia, seperti: makan,

pakaian, tempat tinggal, tidur, dan pemuasan seks.

2. Kebutuhan akan Rasa Aman (Security)

Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan untuk

terbebas dari bahaya fisik dan rasa takut akan kehilangan

pekerjaan, harta benda, makanan, pakaian dan tempat

tinggal.

3. Kebutuhan Afiliasi atau Akseptansi

Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan untuk bergaul

dengan orang lain sebagai makhluk sosial dan untuk

diterima sebagai bagian dari yang lain.

Koontz dkk, Manajemen, Jilid II, Edisi ke-8,Erlangga, Jakarta, 1993,hal 119.
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4. Kebutuhan Penghargaan (EsteemNeeds)

Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan untuk

cenderung ingin merasa berharga dan dihargai orang lain

yang nantinya akan menghasilkan kepuasan seperti: kuasa,

prestise, status dan keyakinan akan diri sendiri.

5. Kebutuhan Perwujudan Diri (SelfActualization)

Kebutuhan perwujudan diri adalah kebutuhan yang

paling tinggi dalam hirarki kebutuhan. Kebutuhan

perwujudan diri adalah kebutuhan untuk menjadi orang

yang dicita-citakan dan dirasakan mampu mewujudkannya

atau dapat juga dikatakan kebutuhan untuk memaksimalkan

potensi dan mencapai sesuatu yang didambakan.

2.2.4.2 Teori Motivasi Psikologi Mc Guire

Mc Guire membagi motif menjadi dua kategori:

1. Internal atau non sosial motif: menyangkut kebutuhan

dalam kaitannya sebagai individu.

2. Eksternal atau sosial motif: menyangkut kebutuhan-

kebutuhan untuk berhubungan dengan manusia.
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2.2.4.3 Teori Motivasi Berelson dan Steiner

Sedangkan Berelson dan Steiner mendefinisikan motif

sebagai berikut12):

Motif adalah suatu keadaan di dalam diri seseorang
(inner state) yang mendorong, mengaktifkan atau
menggerakkan dan yang mengarahkan atau menyalurkan
perilaku ke arah tujuan.

Motivasi dapat mempengaruhi perilaku seseorang, sebab

di dalam individu tersebut pasti ada suatu kebutuhan atau

keinginan yang hendak dicapai untuk memuaskan dirinya.

2.2.5 Model Empiris

Model hubungan motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam

memilih komputer rakitan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Model Empiris

-Produk

-Harga Faktor Psikologis Perilaku Membeli

-Promosi • Motivasi • Komputer Rakitan

-Pelayanan

-Distribusi

12) Koontz dkk,Manajemen, Jilid II, Edisi ke-8, Erlangga, Jakarta, 1993, hal 115.
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2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan atau kesimpulan awal yang sifatnya masih

sementara dan akan dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan permasalahan di

atas, maka penulis mengajukanhipotesis sebagai berikut:

1. Variabel harga merupakan motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta

yang paling dominan dalam memilih komputer rakitan.

2. Ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa di Yogyakarta dalam

memilih komputer rakitan berdasarkan uang saku/penghasilan.


