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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

      Beneke, Flynn, Greig, dan Mukaiwa (2013) pernah melakukan penelitian yang 

berjudul the influence of perceived product quality, realtive price and risk on cutomer 

value and willingness to buy: a study of private label merchandise. Dalam penelitian 

tersebut Beneke, Flynn, Greig, dan Mukaiwa (2013) menggunakan variabel perceived 

product quality, realtive price and risk on cutomer value, untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap minat beli konsumen pada produk private label pembersih rumah 

tangga di wilayah Afrika Selatan. Hasil ini sama dengan hasil yang diajukan oleh 

Sweeney, Soutar dan Johnson (1999). Hubungan kuat antara persepsi harga dan persepsi 

nilai, seperti juga persepsi nilai dan minat beli, ditemukan dalam penelitian ini. 

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pembentukan persepsi nilai penting dalam 

proses pembelian. Bentuk nyata yang menyatakan produk kualitas tinggi (misalnya, 

kemasan, ruang rak, penempatan media) perlu perhatian yang kuat. Selanjutnya, 

disarankan bahwa resiko ( yang memainkan peranan penting dalam proses keputusan 

konsumen) dikurangi melalui kualitas layanan retail yang optimal dan jaminan kepada 

pelanggan. 
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2.1.2 Perilaku Konsumen  

       Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1994), perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk, 

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

       Menurut Kotler dan Susanto (2000), menjelaskan bahwa perilaku konsumen dapat 

dipahami sebagai rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke dalam kesadaran 

pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan pembeli tertentu. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, 

kepribadian, dan kejiwaan. 

       Perilaku konsumen adalah proses yang terjadi pada konsumen ketika ia 

memutuskan untuk membeli, apa yang dibeli, dimana, kapan, dan bagaimana 

membelinya. 

2.1.3 Persepsi Konsumen 

a. pengertian persepsi 

       Menurut Mulyana (2000:168) persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan 

penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik 

(decoding) dalam proses komunikasi. Selanjutnya mulyana mengemukakan persepsilah 

yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. 

       Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses 
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tersebut mempengaruhi perilaku kita (Baron dan Paulus, understanding human 

relations; a practical guide to people at work, 1991:34). 

       Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. faktor 

internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, 

tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. faktor eksternal 

berupa lingkungan. Kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu 

proses yang dikenal dengan komunikasi. 

       Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di 

dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. kunci untuk memahami persepsi 

adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang 

untik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. 

Seperti dikatakan krech dalam thoha, (2000:124) persepsi adalah suatu proses kognitif 

yang kompleks dan mengahasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang 

barangkali berbeda dari kenyataannya. 

 b. proses persepsi 

       Secara sederhana proses pembentukan persepsi dapat digambarkan dalam bentuk 

skema sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 proses persepsi 

Sumber : Setiadi (2003) 

 

1. Seleksi persepsi 

       Seleksi persepsi terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus 

berdasarkan informasi yang ada didalam memorinya yang dimiliki oleh konsumen 

tersebut. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus medapatkan 

perhatian dari konsumen. Tidak semua stimulus yang dipaparkan dan diterima 

konsumen akan memperoleh perhatian konsumen.  

       Dikarenakan konsumen memiliki keterbatasan sumber daya pemikiran untuk 

mengolah semua informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, konsumen melakukan 

seleksi terhadap setiap informasi dan stimulus yang diterimanya. Dua proses yang 

sebenarnya terjadi dalam seleksi persepsi ini adalah perhatian dan seleksi itu sendiri. 

       Perhatian yang dilakukan konsumen dapat terjadi secara disengaja yaitu ketika 

konsumen secara aktif mencari informasi yang mempunyai relavansi baginya. Faktor 

pribadi merupakan faktor pendorong dari perhatian ini dan berada diluar kontrol 

pemasar. Konsumen secara sengaja akan memberikan perhatian kepada stimulus yang 

akan memberinya solusi yang dibutuhkanya. 
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2. Pengorganisasian persepsi 

       Pengorganisasian persepsi berarti bahwa konsumen mengelompokan informasi dari 

berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan 

bertindak atas pemahaman itu. Pengorganisasian ini akan memudahkan untuk 

memproses informasi dan memberikan pengertian serta evaluasi terhadap stimulus. 

3. Interprestasi persepsi 

       Proses terakhir dari persepsi adalah memberikan interprestasi atas stimulus yang 

diterima konsumen. Setiap stimulus yang diterima oleh konsumen baik disadari atau 

tidak akan diinterprestasikan oleh konsumen. Interprestasi tersebut didasarkan pada 

pengalaman penggunaan suatu produk pada masa lalu dan pengalaman itu tersimpan 

dalam memori jangka panjang. Pada proses ini konsumen membuka kembali berbagai 

informasi dalam memori jangka panjangnya yang akan membantu konsumen 

melakukan evaluasi atas berbagai stimulus. 

2.1.4 Persepsi Harga 

       Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang seringkali dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut 

Swatsha (2001) mendefinisikan harga sebagai sejumlah uang (ditambah beberapa 

produk) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayananya. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh 

pembeli sudah termasuk layanan yang diberikan oleh penjual. Banyak perusahaan 

mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak 

dicapainya. Adapun tujuan tersebut bisa berupa meningkatkan penjualan, 
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mempertahankan market share, mempertahankan stabilitas harga, mencapai laba 

maksimum dan sebagainya. 

       Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang yang ditukarkan 

suntuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai 

yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan 

sejumlah barang dan jasa. Harga merupakan faktor penentu yang memperngaruhi 

pilihan pembelian, hal ini masih menjadi kenyataan di negara-negara yang masih 

memliki tingkat ekonomi menengah kebawah. Namun dalam dasawarsa terakhir ini, 

faktor-faktor lain selain harga telah beralih menjadi relatif lebih penting dalam proses 

pembelian. 

       Setiap produk barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan akan dijual 

dengan harga yang telah ditetapkan. Umumnya harga telah ditentukan oleh penjual dan 

pembeli yang saling bernegoisasi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan harga. 

Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi dari pada yang mereka harapkan akan 

mereka terima, sedangkan pembeli akan menawar dengan harga yang lebih rendah dari 

pada yang mereka harapkan untuk mereka bayar. Harga juga merupakan salah satu 

faktor penting dalam mempengaruhi minat beli terhadap suatu produk. 

       Dari perspektif konsumen, harga adalah perihal apa yang diberikan atau 

dikorbankan dalam upaya untuk memperoleh suatu produk. Penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan menemukan bahwa konsumen tidak selalu mengingat harga aktual dari 

suatu produk, namun merek melihat harga menurut pendapat mereka dan bagi mereka, 

harga hanya dikategorikan murah atau mahal Zeithaml, (1988). 
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Menurut Winahyu (2012) ada empat tujuan penetapan harga :  

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini 

dikenal dengan istilah memaksimalisasi laba. 

2. Tujuan berorientasi pada volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan 

harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau 

yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat 

digunakan untuk membentuk nilai tertentu, misalnya dengan memberikan 

jaminan bahwa harganya yang terendah di suatu wilayah tertentu. 

4. Tujuan stabilisasi harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harga, maka para pesaingnya harus menurunkan 

pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan 

stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya 

terstandarisasi. Tujuan stabilisasi ini dilakukan dengan jalan menetapkan 

harga untuk hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga 

pimpinan industri. 
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       Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga difahami seluruhnya 

oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka (Peter & Olson, 2005). 

Konsumen membuat perbandingan yang ada di dalam pikiran mereka. Oleh sebab itu, 

konsumen akan melakukan evaluasi apakah harga yang ditetapkan oleh penjual sesuai 

atau tidak dengan nilai suatu produk itu sendiri. Konsumen dapat menetapkan kisaran 

harga yang dianggap sesuai berdasarkan pertimbangan mengenai atribut produk atau 

berdasarkan perbandingan dengan produk yang sejenis. 

2.1.5 Persepsi Resiko 

       Persepsi resiko (perceived risk) merupakan konsekuensi negatif yang konsumen 

ingin hindari ketika membeli atau menggunakan produk. Konsekuensi negatif atau 

resiko yang dapat terjadi bisa bermacam-macam. Resiko fisik seperti kecelakaan akibat 

mesin dari produk yang dibeli ternyata mengalami kerusakan adalah salah satu contoh. 

Konsekuensi lain yang ingin dihindari adalah resiko finansial misalnya garansi 

perbaikan dari produk yang dibeli tidak dapat mengembalikan produk seperti keadaan 

semula sehingga konsumen merugi. Selain itu, beberapa konsumen juga memikirkan 

mengenai resiko produk yang dibeli ternyata tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini 

merupakan resiko fungsional (Peter dan Olson, 2005) 

       Dowling (1986) mendefinisikan persepsi resiko sebagai ketidakpastian kinerja yang 

diinginkan yang dialami seluruh pelanggan ketika membuat keputusan pembelian. 

Mitchel (1998) menyimpulkan bahwa persepsi resiko sebenarnya adalah “fenomena 

multidimensional” yang dapat disegmentasikan ke dalam berbagai komponen resiko 

yang berlainan. Komponen persepsi resiko yang lebih umum termasuk resiko 
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fungsional/kinerja, fisik, finansial, sosial, psikologis (Jacob dan Kaplan, 1972; 

Schiffman dan Kanuk, 2009). 

1. Resiko fungsional 

Resiko fungsional adalah keragu-raguan konsumen bahwa suatu produk akan 

berfungsi sebagaimana yang diinginkan. 

2. Resiko fisik 

Resiko fisik adalah kekhawatiran konsumen bahwa suatu produk dapat 

menyebabkan suatu bahaya fisik tertentu. 

3. Resiko finansial 

Resiko finansial adalah keragu-raguan konsumen bahwa suatu produk akan 

memberikan manfaat sebanding dengan banyak uang yang dikeluarkan untuk 

memperolehnya. 

4. Resiko sosial 

Resiko sosial adalah kekhawatiran konsumen bahwa produk yang 

dikonsumsinya akan mendapatkan respon negative dari orang lain. 

5. Resiko psikologis 

Resiko psikologis adalah kekhawatiran konsumen bahwa produk tidak akan 

memenuhi keinginanya. 
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2.1.6 Persepsi Nilai 

       Zeithaml (1988) mendefinisikan bahwa nilai pelanggan adalah penilaian 

menyeluruh atas kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi atas apa yang diterima 

dan apa yang dikorbankan. Apa yang diterima sangat bervariasi diantara konsumen, 

misalnya ada yang menginginkan jumlah, sebagian menginginkan kualitas dan lainya 

menginginkan kenyamanan. 

       Nilai merupakan pertimbangan manfaat dan pengorbanan. Pengertian tentang nilai 

pelanggan sangat luas dan berbeda-beda tergantung dari sisi mana kita melihatnya. 

Misalnya nilai pelanggan akan dinilai berbeda berdasarkan produk yang dinilai 

penilaian tentang ditergen akan berbeda denga peniaian tentang mobil (Zeithaml, 1998). 

       Dalam keputusan pembelian, persepsi nilai menurut konsumen dapat diartikan 

sebagai evaluasi keseluruhan konsumen terhadap seluruh manfaat yang didapatkan 

dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. David Aaker (1996) menyatakan bahwa ada 

tiga nilai yang dijanjikan oleh sebuah merek, yaitu nilai fungsional, nilai emosional, dan 

nilai ekspresi diri. 

1. Nilai Fungsional 

Merupakan nilai yang berasal dari atribut produk yang langsung memberikan 

kegunaan fungsional kepada konsumen. Bila memiliki keunggulan fungsional, 

suatu merek dapat mendominasi kategori. Namun, keunggulan ini mudah ditiru 

dan dikalahkan oleh pesaing. 
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2. Nilai Emosional 

Bila konsumen memiliki perasaan yang positif pada saat membeli atau 

menggunakan suatu merek, maka merek tersebut memberikan nilai emosional 

bagi konsumen. nilai emosional yang diberikan suatu merek berhubungan 

dengan perasaan yang ditimbulkan pada saat membeli atau menggunakan merek 

tersebut. Nilai emosional biasanya berkaitan dengan nilai fungsional. Bila suatu 

merek memiliki nilai fungsional yang baik maka dapat mempengaruhi nilai 

emosional terhadap konsumen. pada saat banyak merek yang memiliki nilai 

fungsional sama saling bersaing maka suatu merek menjadi lebih unggul 

dibandingkan dengan merek yang lain karena memiliki nilai emosional. Suatu 

merek terkadang bisa saja hanya menawarkan manfaat emosional. Pada produk 

dengan diferensiasi rendah, misalnya produk-produk yang mengarah ke 

komoditas, diferensiasi dapat dilakukan menggunakan manfaat emosional. 

3. Nilai Ekspresi Diri 

David Aaker (1996) mengatakan nilai ekspresi diri merupakan bagian dari nilai 

emosional. Perbedaan antara nilai emosional dengan nilai ekspresi diri adalah 

nilai emosional berkaitan dengan perasaan bahagia, nyaman, dan bangga. 

Sedangkan nilai ekspresi diri berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang 

mengenai dirinya di mata orang lain maupun diri orang itu sendiri. Nilai 

emosional berpusat pada diri sendiri sedangkan nilai ekspresi berpusat pada 

publik. Nilai ekspresi diri berkaitan bagaimana pandangan orang lain terhadap 

seseorang. 
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2.1.7 Private Label 

       Menurut (kumar dan Steenkamp, 2007) merek private label pada umumnya 

mengacu pada merek sendiri atau merek toko terdiri dari barang yang diproduksi dan 

dijual oleh retailer tertentu dan mata rantai retail. Merek-merek ini sering dianggap 

sebagai merek kualitas rendah dari pada merek nasional. Namun, riset yang dilakukan 

oleh Verhoef (2002) memberikan saran bahwa opini bisa berubah dan privae label 

menjadi lebih mudah diterima bagi konsumen. Pertumbuhan private label juga diperkuat 

dengan pemunculan kekuatan retailernya, yang semakin mendorong keinginanya 

(Nirmalya, 2007).  

       Private label adalah merek yang dimiliki oleh peritel. Produk-produk dengan 

private label dibuat oleh manufaktur yang telah dikontrak oleh peritel untuk 

menghasilkan produk-produk dengan menggunakan merek peritel. 

       Menurut Harcar, Kara, et al (2006), private label adalah barang-barang dagangan 

yang menggunakan nama merek distributor atau peritel atau nama merek yang 

diciptakan eksklusif untuk distributor atau peritel. Private label dibuat oleh perusahaan 

pemasok yang telah terikat dengan peritel. 

       Penamaan merek pada produk private label dapat dikategorikan menjadi :  

1. Store brand, menggunakan nama peritel pada kemasan produk private label 

2. Store sub-brand, menggunakan merek yang berisikan nama, nama peritel dan 

nama produk. 
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3. Umbrella brand, produk private label yang diberi merek independen, tidak ada 

kaitan dengan nama peritel. Umbrella brand digunakan untuk produk dengan 

kategori yang berbeda. 

4. Individual brand, nama merek yang digunakan hanya untuk kategori produk 

5. Exlusive brand, nama merek yang digunakan untuk satu kategori yang sama. 

Namun produk ini mempromosikan value added. 

2.1.8  Minat Beli 

       Manusia sebagai pembeli pasti menggunakan berbagai pertimbangan dalam 

membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu. Misalnya manfaat barang atau jasa 

yang dibeli, jangka maktu manfaat tersebut, pemuasan kebutuhan mana yang ingin 

dipuaskan. Pengertian minat menurut Muhibbib Syah (2003:151) adalah kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-beli.html. 

        Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap sikap keputusan yang akan dilakukan dan minat juga merupakan sumber 

motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang hendak mereka 

lakukan.  

       Minat yang timbul dalam diri seseorang terhadap suatu produk seringkali 

diperngaruhi oleh daya tarik yang terdapat dalam produk tersebut, mulai dari banyaknya 

pilihan produk, desain, fitur, yang memberikan jaminan atas keandalan produk tersebut. 

Pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak lepas dari minat membeli, karena minat 

membeli merupakan salah satu tahap yang ada dalam diri seseorang sebelum 

http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-beli.html
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mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Secara umum kegiatan membeli 

adalah kegiatan untuk memperoleh sesuatu dengan membayar sejumlah uang atau 

memperoleh sesuatu dengan pengorbanan  

        Menurut Mehta (1994: 66) mendefinisikan minat beli sebagai  kecenderungan 

konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan 

dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian.  Sedangkan definisi minat beli menurut Kinnear dan Taylor (1995) 

(Thamrin, 2003: 142) adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen 

dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.  

       Pengertian minat beli menurut Howard (1994) dalam Durianto dan Liana, 

(2004:44) adalah minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu. http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-

beli.html. 

        Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari dari 

konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek 

tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui minat beli 

konsumen terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi 

menggunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan 

datang. 

http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-beli.html
http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-beli.html
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       Keputusan pembelian yang menghasilkan kepuasan konsumsi dalam diri konsumen 

akan membentuk pengalaman positif terhadap produk yang dikonsumsi, untuk 

kemudian pengalaman positif ini akan menciptakan loyalitas produk dan akan 

mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Swastha dan Irawan (2001) 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli berhubungan dengan perasaan 

dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa 

maka hal itu akan memperkuat minat membeli, sedangkan kegagalan biasanya 

menghilangkan minat beli seseorang. http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-

beli.html. 

       Swastha (2000) mengatakan bahwa dalam membeli suatu barang, konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di samping jenis barang, faktor demografi, dan 

ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motif, sikap, keyakinan, minat, 

kepribadian, dan sebagainya. Minat membeli adalah suatu tahapan sebelum terjadinya 

keputusan untuk membeli suatu produk. Susanto (1997) menjelaskan bahwa seseoang 

individu dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa ditentukan 

oleh dua faktor, yaitu :  

1. Faktor luar atau faktor lingkungan yang mempengaruhi individu seperti 

lingkungan kantor, keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya. 

2. Faktor dala diri individu, seperti kepribadianya sebagai calon konsumen. 

       Minat beli dalam diri seseorang merupakan gambaran dari referensi keinginan dari 

dalam diri konsumen untuk mengambil sebuah keputusan pembelian. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kotler (1999) yang menjelaskan bahwa para konsumen tidak asal saja 

mengambil keputusan pembelian. Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh sifat-

http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-beli.html
http://kantinkuning.blogspot.com/2013/12/minat-beli.html
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sifat budaya, sosial, pribadi, psikologi. Persepsi merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam pengambilan keputusan. Minat merupakan sesuatu hal yang penting, 

karena minat merupakan suatu kondisi yang mendahului sebelum individu 

mempertimbangkan atau membuat keputusan untuk membeli suatu barang. 

       Minat beli dibentuk oleh pengaruh sikap konsumen terhadap suatu produk dan 

keyakinan mereka akan kualitas dan harga. Dalam hal ini pemasar harus mengerti 

keinginan konsumen. Minat beli konsumen yaitu sikap, minat dan tindakan yang 

dilakukan konsumen dalam proses pengambilan keputusan dan merencanakan 

pembelian terhadap jumlah merek. Minat konsumen sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik produk, pemilihan terhadap manfaat dari suatu produk dan harga yang 

ditentukan oleh pemasar. 

       Perilaku membeli timbul karena didahului oleh adanya minat membeli dari dalam 

diri konsumen, dimana minat untuk membeli produk tersebut muncul dikarenakan oleh 

persepsi atau pandangan positif dari calon konsumen yang mereka dapatkan ketika 

melihat beberapa faktor atau nilai lebih yang ada pada suatu produk. Faktor-faktor yang 

menciptakan nilai positif pada suatu produk akan menjadi daya tarik dari produk 

tersebut yang kemudian akan mempengaruhi minat beli konsumen. Dan di dalam 

penelitian ini yang akan diteliti adalah minat beli konsumen terhadap produk private 

label Carrefour. Dan minat beli konsumen itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Indikator minat beli :  

a. Frekuensi mencari informasi 
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Yaitu : ketika konsumen tertarik dengan suatu produk konsumen akan mencari 

informasi terlebih dahulu untuk mengetahui produk yang diminati itu sesuai 

dengan keinginan dan harapan atau tidak. 

b. Keinginan untuk segera membeli 

Yaitu : ketika konsumen sudah senang dengan produk yang disenangi serta 

sudah mencari informasi tentang produk tersebut jika sesuai maka konsumen 

berkeinginan untuk segera membeli produk tersebut. 

c. Minat preferensial 

Yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang. 

2.2 Model yang diajukan dan Hipotesis 

2.2.1 Hubungan antara persepsi harga, persepsi nilai, dan minat beli 

       Setiap produk barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan akan dijual 

dengan harga yang telah ditetapkan. Umumnya harga telah ditentukan oleh penjual dan 

pembeli yang saling bernegoisasi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan harga. 

Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi dari pada yang mereka harapkan akan 

mereka terima, sedangkan pembeli akan menawar dengan harga yang lebih rendah dari 

pada yang mereka harapkan untuk mereka bayar. Harga juga merupakan salah satu 

faktor penting dalam mempengaruhi minat beli terhadap suatu produk. 

       Dari perspektif konsumen, harga adalah perihal apa yang diberikan atau 

dikorbankan dalam upaya untuk memperoleh suatu produk. Penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan menemukan bahwa konsumen tidak selalu mengingat harga aktual dari 
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suatu produk, namun merek melihat harga menurut pendapat mereka dan bagi mereka, 

harga hanya dikategorikan murah atau mahal Zeithaml, (1988). 

       Literatur memberikan beragam perspektif terhadap peran bahwa harga memainkan 

pengaruh persepsi nilai pada suatu produk. Jacob (1971) menjelaskan persepsi harga 

sebagai harga yang dikodekan oleh pelanggan dengan membuat referensi harga 

produknya terkait dengan harga produk lain yang mudah digantikan. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tulisan Sweeney (1999) dan Kwon 

(2008), persepsi harga dari merek private label bisa dipahami menjadi persepsi harga 

produk dibandingkan dengan persepsi merek lain non private label pada kategori yang 

sama. 

       Wageinheim dan Bayon (2007) dan Ralston (2003) menilai bahwa persepsi harga 

memiliki pengaruh yang signifikan karena mewakili sebuah bentuk ekstrinstik dan 

menawarkan salah satu dari bentuk paling penting mengenai informasi yang ada bagi 

pelanggan ketika membuat keputusan pembelian. Zeithmal (1988) menjelaskan bahwa 

pengorbanan dalam masalah harga menjadi paling relavan dengan persepsi nilai 

pelanggan. 

       Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga difahami seluruhnya 

oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka (Peter & Olson, 2005). 

Konsumen membuat perbandingan yang ada di dalam pikiran mereka. Oleh sebab itu, 

konsumen akan melakukan evaluasi apakah harga yang ditetapkan oleh penjual sesuai 

atau tidak dengan nilai suatu produk itu sendiri. Konsumen dapat menetapkan kisaran 

harga yang dianggap sesuai berdasarkan pertimbangan mengenai atribut produk atau 

berdasarkan perbandingan dengan produk yang sejenis. 
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       Kusdyah (2012) menunjukan bahwa persepsi harga terbukti memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap persepsi nilai. Didalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa persepsi harga yang baik akan memberikan nilai yang baik pula. Apabila harga 

sesuai tetapi layanan yang diterima mengecewakan tentu akan memberikan nilai yang 

rendah, tetapi bila harga sudah sesuai dengan kemampuan konsumen dan layanan yang 

didapat juga sesuai maka akan memberikan nilai yang baik bagi konsumen. 

       Oleh karena itu, kita dapat mengajukan hipotesis berikut untuk verifikasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang digunakan adalah :  

H1 : Persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai produk 

H2 : Persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

2.2.2 Hubungan antara persepsi resiko, persepsi nilai, dan minat beli 

       Dowling (1986) mendefinisikan persepsi resiko sebagai ketidakpastian kinerja yang 

diinginkan yang dialami seluruh pelanggan ketika membuat keputusan pembelian. 

Mitchel (1998) menyimpulkan bahwa persepsi resiko sebenarnya adalah “fenomena 

multidimensional” yang dapat disegmentasikan ke dalam berbagai komponen resiko 

yang berlainan. Komponen persepsi resiko yang lebih umum termasuk resiko 

fungsional/kinerja, fisik, finansial, sosial, psikologis (Jacob dan Kaplan, 1972; 

Schiffman dan Kanuk, 2009). 

       Cox & Rich dalam Lee, Ahn, & Park (2001) mendefinisikan persepsi resiko sebagai 

seluruh ketidakpastian yang dirasakan oleh konsumen pada situasi pembelian tertentu. 

Sementara menurut Peter dan Olson (2005), persepsi resiko yang dialami konsumen 
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dipengaruhi oleh dua hal yaitu, seberapa besar hal tidak menyenangkan yang 

disebabkan oleh konsekuensi negatif yang akan terjadi. Pelanggan secara pasti sadar 

akan kerugian-kerugian yang bisa muncul karena kegagalan produk (Sweeney, 1999), 

maka sebuah produk yang memiliki resiko yang relatif tinggi akan memiliki persepsi 

nilai yang rendah. 

        Richardson (1996) setuju bahwa level persepsi resiko pada kategori produk 

spesifik menjadi sebuah faktor penting pada pembelian merek private label. Jadi, 

kategori barang tertentu lebih cocok untuk label private dari pada lainya. 

        Schiffman dan Kanuk (1987) mengemukakan bahwa persepsi resiko menurut 

konsumen dapat muncul salah satunya karena kategori produk yang akan dibeli 

konsumen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsumen yang mempersepsikan adanya 

resiko dalam situasi pembelian yang dilakukanya akan cenderung mencari informasi 

lebih banyak. Semakin banyak informasi yang didapatkan konsumen maka akan 

semakin terprediksi kondisi dari suatu produk sehingga dapat mengurangi resiko yang 

dirasakan konsumen. 

       Menurut Durovnik dalam Choy dan Ng, (2011), konsumen kurang berminat 

membeli produk yang menurut mereka memiliki kecenderungan untuk muncul 

kejadian-kejadian berisiko. Konsumen akan berusaha untuk mengurangi terjadinya 

resiko. Artinya, semakin kecil timbulnya resiko berarti semakin positif persepsi 

konsumen pada sebuah produk dan pada akhirnya semakin kuat keputusan untuk 

melakukan pembelian. 
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       Oleh karena itu, kita dapat mengajukan hipotesis berikut untuk verifikasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang digunakan adalah : 

H3 : Persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai produk 

H4 : Persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

2.2.3 Hubungan antara persepsi nilai, dan minat beli 

       Zeithaml (1988) mendefinisikan bahwa nilai pelanggan adalah penilaian 

menyeluruh atas kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi atas apa yang diterima 

dan apa yang dikorbankan. Apa yang diterima sangat bervariasi diantara konsumen, 

msalnya ada yang menginginkan jumlah, sebagian menginginkan kualitas dan lainya 

menginginkan kenyamanan. 

       Persepsi nilai pelanggan menjadi salah satu determinan paling penting pada minat 

beli dan konsekuensinya minat beli seseorang (Chang dan Wang, 2011; Ulaga dan 

Chacour, 2001). Meski riset sudah menunjukan bahwa konstruk ini sulit untuk diukur, 

nampak secara universal bisa diterima jika seorang pelanggan memberi persepsi nilai 

pada sebuah barang atau jasa menjadi relatif tinggi, maka menjadikan pembelian 

semakin meningkat (Monroe, 2002; Zeithmal, 1988). 

       Sebagaimana diungkapkan Groth dalam Choy dan Ng, (2011), persepsi nilai 

merupakan salah satu faktor penting dala keputusan pembelian. Menurut Heskett et al. 

(dalam Choy dan Ng, 2011), keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh nilai 

yang ditawarkan oleh suatu produk. Konsumen tertarik untuk mengetahui manfaat atau 

nilai macam apa yang akan mereka dapatkan dari produk yang dibeli. Dengan kata lain, 



30 

 

 

semakin tinggi persepsi nilai yang dimiliki konsumen maka akan semakin kuat pula 

keputusan mereka untuk membeli suatu produk. 

       Oleh karena itu, kita dapat mengajukan hipotesis berikut untuk verifikasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang digunakan adalah : 

H5 : Persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian  

       Berdasarkan uraian kerangka teori mengenai pengaruh persepsi harga, resiko, dan 

nilai terhadap minat beli konsumen produk private label Carrefour, maka hubungan 

antar variabel penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :  

                                                           H1  

                                         H2                                         H3 

                                                                                                    H5 

                                                           H4 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Penelitian 

Sumber : Justin Beneke, Ryan Flynn, Tamsin Greig,dan Melissa Mukaiwa (2013), 

dimodifikasi 
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