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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat 

keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana menggunakan serta mengatur 

pembelian barang atau jasa yang dibutuhkannya. Keputusan pembelian 

seseorang terhadap suatu barang atau jasa sangat bergantung pada kebutuhan 

pribadi orang tersebut berdasarkan karakteristik pribadinya yaitu jenis kelamin, 

usia, tahap sikluas hidup, pekerjaan kondisi ekonomi, gaya hidup dan 

kepribadian serta konsep diri pembeli. Selain karakteristik konsumen tersebut 

yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, ada juga faktor lain 

seperti, bauran pemasaran yang meliputi; a) produk: kualitas/ mutu, nama, merk, 

kemasan, ukuran dan jenis/keseragaman produk; b) harga: kejelasan harga, 

kesesuaian harga dan daya saing harga; c) tempat: akses lokasi, kebersihan 

serta kenyaman dan sediaan/distribusi; d) promosi: promosi melalui promosi dari 

mulut ke mulut dan media cetak serta media elektronik. Keputusan pembelian 

yang terdiri dari: jumlah pembelian dan frekuensi pembelian.  

Kota Batu Jawa Timur merupakan tempat dimana segala macam aktifitas 

bisnis tumbuh dan berkembang lebih cepat baik sebagai wilayah penghasil hasil 

pertanian umumnya serta pariwisata khususnya dibandingkan kabupaten atau 

kota lainnya di Jawa Timur. Hal ini juga terlihat pada aktifitas dan perkembangan 

tata kota dalam menyambut wisatawan dimana Kota Batu banyak dibangun 

minimarket, pertokoan maupun pusat perbelanjaan modern. Dalam rangka 

pengembangan usaha lebah madu dengan produk madu sebagai yang utama, 

pengusaha harus menerapkan manajemen yang tepat dalam memasarkan 

produknya guna menarik konsumen melalui suatu strategi pemasaran yang baik 
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agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Salah satu strategi 

pemasaran yang dilakukan yaitu dengan mengelola bauran pemasaran yang 

terdiri atas empat variabel pokok, yaitu: produk (product), harga (price), tempat 

(place/distribution) dan promosi (promotion). Dengan memadukan keempat 

variabel tersebut diharapkan pemasar dapat mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen.  

Perilaku konsumen pangan baik functional food ataupun non functional 

food seringkali dipengaruhi oleh gender, pengetahuan dan referensi yang mereka 

dapatkan dari orang-orang sekitar. Kumar et al. (2013), menjelaskan bahwa 

penelitian terhadap kebiasaan mengonsumsi fast food di antara mahasiswa 

Lovely Professional University, mengungkapkan ada hubungan langsung iklan 

produk makanan/minuman tersebut, referensi dari orang tua dan perilaku 

konsumsi itu sendiri. Methakornkulnan et al. (2013) yang meneliti tentang pasar 

konsumen functional food di Bangkok, Thailand menunjukkan bahwa 

pertumbuhan yang baik akan permintaan functional food dan membagi dua tipe 

konsumen sebagai tipe ordinary yang tidak tertarik dengan manfaat kesehatan 

yang diperoleh dari functional food dan tipe healthism yang mengonsumsi 

functional food dengan rutin. Kedua tipe konsumen tersebut percaya akan 

informasi manfaat dari produk yang disampaikan oleh ilmuwan/peneliti atau 

laporan ilmiah dari industri makanan/minuman. Sementara itu penelitian yang 

dilakukan tahun 2001 oleh Eertmans et al. (2001), meer exposure, pavlovian 

conditioning dan pembelajaran sosial membentuk hubungan antara kesukaan 

pada makanan dan perilaku dalam mengonsumsi makanan. Sebagai 

konsekuensi, maka diperlukan intervensi untuk mempromosikan pola makan 

sehat perlu ditingkatkan dan dikembangkan. 

Ada enam parameter yang mempengaruhi pembelian produk fungtional 

food yaitu: necessity, availability, value, references, safety dan reward. Necessity 
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merupakan persepsi mengenai pentingnya functional food untuk kesehatan. 

Availability adalah tersedianya informasi dan produk serta komposisi yang tertera 

pada produk sehingga memudahkan konsumen menemukan produk functional 

food tersebut. Variable Value yang digunakan dalam penelitian lebih mengarah 

pada taste, penyajian dan bahkan merek produk functional food itu sendiri. 

Reference menunjukkan adanya saran dari orang lain atau iklan yang juga 

diperkuat oleh ahli kesehatan dan ilmuwan kesehatan. Sedangkan safety 

merupakan keamanan yang dirasakan dalam mengonsumsi functional food dan 

reward menunjukkan efek dari konsumsi yang dilakukan secara psikis dan fisik 

sehingga membangun kepercayaan diri dalam mengonsumsinya. 

Upaya untuk mempelajari, mengenalisis dan memahami konsumen 

diperlukan suatu kerangka konseptual yang nantinya dapat membantu dalam 

penyusunan suatu strategi pemasaran berikutnya. Kerangka konseptual ini 

didasarkan pada perpaduan model-model perilaku konsumen yang ada dan teori-

teori pendukung lainnya yang selanjutnya disederhanakan. Bagannya dapat 

dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian 

 

3.2 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat diketahui beberapa hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mutu atau kualitas produk madu berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian produk madu. 

Outlet Madu 

Bauran Pemasaran/Marketing 

Mix (Engel, 1995) 

Produk: 

1. Kualitas mutu 

2. Nama merk 

3. Kemasan 

4. Ukuran 

5. Jenis keragaman 

Tempat: 

1. Akses lokasi 

2. Kebersihan dan 

kenyamanan 

3. Sediaan/distribusi 

Keputusan pembelian madu: 

1. Jumlah pembelian 

2. Frekuensi pembelian 

Karakteristik konsumen: 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 

3. Pekerjaan  

4. Pendidikan 

5. Asal Konsumen 

Promosi: 

1. Dari mulut ke 

mulut 

2. Media cetak 

3. Media 

elektronik 

Harga: 

1. Kejelasan Harga 

2. Kesesuaian harga 

3. Daya saing harga 

 

4. Jenis keragaman 
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2. Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk madu. 

3. Lokasi yang mudah berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk madu. 

4. Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk 

madu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


