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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Consumer Behavior 

Menurut Kotler (2015), consumer behavior seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

 

Gambar 2.1 Faktor yang mendorong consumer behavior seseorang 

Sumber: Kotler (2015) 

Terdapat banyak faktor yang secara sadar mau pun tidak mempengaruhi 

seseorang dalam mengambil suatu keputusan, mulai dari pihak eksternal yang luas 

seperti negara tempat orang tersebut tinggal, hingga psikologi di dalam diri yang 

mendorong saat memutuskan sesuatu seperti yang ditampilkan dalam gambar 

diatas. 

Faktor internal seperti “Personal” dan juga “Psychological” dapat 

membentuk karakter seseorang yang nantinya akan mempengaruhi keputusan 

yang akan diambil ketika menemukan beberapa pilihan. Sub faktor seperti “Age 
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and life cycle stage”, “Lifestyle”, serta “Personality and Self-concept” akan 

membentuk kesadaran diri seseorang seperti contohnya hidup sehat karena 

bertambahnya usia, pemahaman, dan juga gaya hidup yang telah dijalani selama 

ini sehingga mereka menjadi ingin untuk mengonsumsi produk yang sehat dan 

aman. Begitu juga hal nya dengan sub faktor “Motivation”, “Perception”, dan 

“Beliefs and Attitudes” yang mengarahkan psikologi seseorang dalam berpikir 

kemudian meyakini suatu hal. 

Dengan keberagaman sifat dari masing-masing individu membuat 

marketers harus jeli agar dapat memahami apa yang diinginkan dan tidak 

diinginkan oleh para konsumen sehingga produk atau jasa yang ditawarkan dapat 

menarik perhatian dan mendorong keinginan untuk melakukan pembelian. 

2.1.1 Consumer Decision Making Process 

Menurut Schiffman & Kanuk (2007), proses pengambilan keputusan 

konsumen melewati 3 tahapan, yaitu: fase input, fase process, fase output. 

Fase input merupakan fase pertama dimana konsumen sadar bahwa 

mereka membutuhkan sesuatu, dapat melalui pemasaran yang telah dilakukan 

marketers atau pun dari lingkungan sekitar (Schiffman & Kanuk, 2007). Fase 

process adalah ketika konsumen mulai membuat keputusan setelah dipengaruhi 

oleh faktor-faktor psikologi yang ia miliki (motivasi, persepsi, pembelajaran, 

karakter, dan sikap) (Schiffman & Kanuk, 2007). Yang terakhir, fase output, 

menjelaskan perilaku konsumen setelah melakukan pembelian. Ketika ia merasa 

puas dengan produk atau jasa yang dibeli, maka dorongan untuk melakukan 

repurchase kedepannya akan timbul (Schiffman & Kanuk, 2007). 
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Gambar 2.2 Decision Making Process 

Sumber: Schiffman & Kanuk (2007) 

2.2 Health Consciousness 

Health consciousness ialah pemahaman calon konsumen akan kondisi 

kesehatan dan tingkat kepedulian mereka akan hal-hal apa saja yang dibutuhkan 

agar dapat menjaga kesehatan tubuh, kebanyakan konsumen beranggapan bahwa 

makanan organik mengandung nutrisi yang lebih banyak dibandingkan dengan 

makanan biasa (Hill & Lynchehaun, 2002). Konsumen yang membeli makanan 

organik lebih bertanggung jawab akan kesehatan diri mereka (Huber, 

Rembiałkowska, Srednicka, Bügel, & van de Vijver, 2011). 
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Sirieix, Kledal, dan Sulitang (2011) berpendapat bahwa alasan seseorang 

membeli produk organik adalah karena kepedulian mereka akan kesehatan diri 

mereka serta anak-anak mereka. Semakin berumurnya seseorang akan mendorong 

keinginan untuk lebih menjaga kesehatan karena lebih beresiko terhadap penyakit 

dibandingkan dengan anak muda (Van Loo, Caputo, Nayga, Meullenet, Crandall, 

& Ricke, 2010). 

Penelitian ini menggunakan definisi dari Hill dan Lynchehaun (2002) 

untuk mengoperasionalkan variabel health consciousness yakni pemahaman calon 

konsumen akan kondisi kesehatan dan tingkat kepedulian mereka akan hal-hal apa 

saja yang dibutuhkan agar dapat menjaga kesehatan tubuh. 

2.3 Natural Content 

Natural content mengacu kepada pemahaman calon konsumen akan 

tingkat kealamian bahan mentah dari suatu produk (Essoussi & Zahaf, 2009). 

Alasan konsumen memilih produk organik adalah karena menganggap 

kandungannya alami (Hasselbach & Roosen, 2015). Natural content merupakan 

faktor penting dalam masyarakat memilih makanan yang terjamin kesehatannya 

(Steptoe, Pollard, & Wardle, 1995). 

Menurut hasil survei dari Wireless News (2013), ketika melakukan 

pembelian food and beverages, lebih dari 70% konsumen memperhatikan label 

yang ada pada barang tersebut untuk mengecek kealamiannya. 
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Penelitian ini menggunakan dasar dari Essoussi dan Zahaf (2009) untuk 

mengoperasionalkan variabel natural content yakni pemahaman calon konsumen 

akan tingkat kealamian bahan mentah dari suatu produk. 

2.4 Food Safety Concern 

Food Safety Concern adalah tingkat kekhawatiran calon konsumen akan 

keamanan dari kandungan makanan yang mereka konsumsi sehingga terjadi 

peningkatan keinginan masyarakat mencari informasi tentang kualitas makanan 

dan proses produksi (Urena, Bernabeu, & Olmeda, 2008). Konsumen merasa 

cemas dikarenakan banyaknya proses pengolahan makanan dan manipulasi 

genetika yang digunakan oleh penjual makanan (Urena et al., 2008). 

Food Safety mendapat perhatian lebih di negara-negara berkembang 

sehingga usaha mencari informasi pun semakin banyak (Obayelu,Agboyinu, 

&Awotide, 2014). Safety concern merupakan faktor terpenting yang mendorong 

ketertarikan seseorang untuk membeli suatu produk organik (Michaelidou & 

Hassan, 2008). 

Penelitian ini menggunakan definisi dari Urena, Bernabeu, dan Olmeda 

(2008) untuk mengoperasionalkan variabel food safety concern yakni tingkat 

kekhawatiran calon konsumen akan keamanan dari kandungan makanan yang 

mereka konsumsi. 

2.5 Attitudes towards Organic Food Brand 

Orang-orang percaya bahwa makanan organik bebas dari zat-zat kimia 

yang membahayakan tubuh, hal ini membentuk pandangan positif yang nantinya 
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akan meningkatkan ketertarikan mereka untuk membelinya (Yee, Yeung, & 

Morris, 2005). Terdapat perbedaan yang signifikan antara opini para konsumen 

dengan perilaku pembelian mereka terhadap makanan organik (Hughner, 

McDonagh, Prothero, Shultz, & Stanton, 2007). Perilaku seseorang terhadap 

makanan organik akan berpengaruh positif terhadap keinginannya melakukan 

pembelian (Pino, Peluso, & Guido, 2012). 

Penelitian ini menggunakan definisi dari Yee, Yeung, dan Morris (2005) 

yang didapatkan dari Williams dan Hammitt (2000, 2001) untuk 

mengoperasionalkan variabel attitudes towards organic food yakni penilaian 

calon konsumen akan makanan organik bagi kesehatan tubuh. 

2.6 Purchase Intention 

Purchase intention adalah keinginan seseorang membeli untuk 

mendapatkan suatu trade mark dari suatu produk (Dees, Bennett, & Villegas, 

2008). Kesehatan merupakan faktor utama yang diperhatikan dan dicari oleh 

konsumen yang ingin membeli makanan organik (Magnusson, Avrola, Hursti 

Koivisto, Aberg, & Sjoden, 2003). Pengaruh antara health consciousness dengan 

purchase intention sangatlah dipengaruhi oleh attitude (Michaelidou & Hassan, 

2008). Kepercayaan konsumen akan keuntungan dari mengonsumsi makanan 

organik akan meningkatkan keinginan mereka dalam melakukan pembelian (Yee 

et al., 2005).  

Penelitian ini menggunakan definisi dari Dees, Bennett, & Villegas (2008) 

untuk mengoperasionalkan variabel purchase intention yakni keinginan seseorang 

membeli untuk mendapatkan suatu trade mark dari suatu produk. 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh Health Consciousness dengan Attitudes towards Organic 

Food Brand dan Purchase Intention 

Konsumen yang membeli makanan organik lebih bertanggung jawab akan 

kesehatan diri mereka (Huber, Rembiałkowska, S´rednicka, Bugel, van de 

Vijver, 2011). Menurut Sirieix, Kledal, dan Sulitang (2011), alasan 

seseorang membeli produk organik adalah karena mereka mengalami 

masalah kesehatan. Harga yang lebih murah dibandingkan produk organik 

lah yang membuat seseorang lebih memilih produk makanan lokal dan 

konvensional (Sirieix, Kledal, & Sulitang, 2011). 62 persen dari konsumen 

meyakini bahwa dengan mengonsumsi produk organik akan meningkatkan 

tingkat kesehatan mereka (Van Loo, Caputo, Nayga, Meullenet, Crandall, 

& Ricke, 2010). 

Secara nalar, dapat diajukan pemikiran bahwa semakin meningkatnya 

kepedulian orang untuk menjaga kesehatannya akan mendorong pengaruh 

yang positif terhadap pandangan mereka akan manfaat baik dari produk 

organik serta keinginan mereka untuk membelinya. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

 H1a: Health consciousness berpengaruh positif terhadap attitudes 

towards organic food brand. 

 H1b: Health consciousness berpengaruh positif terhadap purchase 

intention. 
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2.7.2 Pengaruh Natural Content dengan Attitudes towards Organic Food 

Brand 

Kandungan yang bebas dari bahan-bahan berbahaya membentuk 

pandangan positif konsumen terhadap produk-produk organik (Hasselbach 

& Roosen, 2015). Menurut hasil survei dari Wireless News (2013), ketika 

melakukan pembelian food and beverages, lebih dari 70% konsumen 

memperhatikan label yang ada pada barang tersebut untuk mengecek 

kealamiannya. Kepedulian konsumen akan kesejahteraan hewan 

merupakan alasan mereka dalam membeli daging organik (Zanoli, Scarpa, 

Napolitano, Piasentier, Naspetti, & Bruschi, 2012). Konsumen membeli 

makanan organik karena dianggap lebih menyehatkan dan bernutrisi, tidak 

menggunakan bahan kimia, rasa yang lebih enak, serta lebih ramah 

terhadap lingkungan dibandingkan dengan makanan konvensional 

(Grankvist, Lekedal, & Marmendal, 2007). 

Secara nalar, dapat diajukan pemikiran bahwa ketika seseorang 

mengetahui bahwa kandungan dalam produk Beras Merah Organik 

Tropicana Slim aman dan terbebas dari zat kimia akan mendorong 

pengaruh yang positif terhadap pandangan mereka akan produk tersebut 

serta keinginan mereka untuk membelinya. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

 H2: Natural content berpengaruh positif terhadap attitudes towards 

organic food. 
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2.7.3 Pengaruh Food Safety Concerns dengan Attitudes towards Organic 

Food Brand dan Purchase Intention 

Food Safety mendapat perhatian lebih di negara-negara berkembang 

sehingga usaha mencari informasi pun semakin banyak (Obayelu et al., 

2014). Safety concern merupakan faktor terpenting yang mendorong 

ketertarikan seseorang untuk membeli suatu produk organik (Michaelidou 

& Hassan, 2008). Kecemasan konsumen akan semakin meluasnya 

makanan yang berbahaya mendorong mereka menjadi lebih percaya dan 

tertarik akan produk yang berlabel sehat dan aman (Yee et al., 2005). Food 

safety menjadi hal yang diperhatikan di negara berkembang dengan 

semakin banyaknya orang yang ingin mengonsumsi makanan bebas bahan 

kimia (Obayelu et al., 2014). 

Secara nalar, dapat diajukan pemikiran bahwa semakin prihatin seseorang 

akan kualitas makanan atau minuman yang dikonsumsi akan mendorong 

pengaruh yang positif terhadap pandangan mereka akan produk organik 

serta keinginan mereka untuk membelinya. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

 H3a: Food safety concerns berpengaruh positif terhadap attitudes 

towards organic food brand. 

 H3b: Food safety concerns berpengaruh positif terhadap purchase 

intention. 
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2.7.4 Pengaruh Attitudes towards Organic Food Brand dengan Purchase 

Intention 

Orang-orang percaya bahwa makanan organik bebas dari zat-zat kimia 

yang membahayakan tubuh, hal ini membentuk pandangan positif yang 

nantinya akan meningkatkan ketertarikan mereka untuk membelinya (Yee 

et al., 2005). Perilaku membeli dari konsumen, keyakinan, informasi akan 

kandungan makanan, resiko keamanan, dan gaya hidup akan membentuk 

organic food purchase intentions (Williams & Hammitt, 2001). Gaya 

hidup seseorang dapat terlihat ketika membeli makanan organik (Williams 

& Hammitt, 2000). 

Secara nalar, dapat diajukan pemikiran bahwa ketika seseorang 

mengetahui bahwa produk Beras Merah Organik Tropicana Slim 

menyehatkan mendorong pengaruh yang positif terhadap keinginan 

mereka untuk membelinya. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

 H4: Attitudes towards organic food brand berpengaruh positif 

terhadap purchase intention. 

2.8 Model Penelitian 

Dalam penelitian pemasaran ini terdapat kerangka pemikiran yang menjadi 

landasan dalam penelitian ini. Model penelitian dalam penelitian ini diambil dari 

jurnal yang dibuat oleh Hsu et al., (2016) yakni sebagai berikut: 
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 Gambar 2.3 Model Penelitian 

Sumber: Hsu et al., (2016) 

H1a : Health Consciousness berpengaruh positif terhadap Attitudes towards 

Organic Food Brand 

H1b : Health Consciousness  berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

H2 : Natural Content berpengaruh positif terhadap Attitudes towards Organic 

Food Brand 

H3a : Food Safety Concern berpengaruh positif terhadap Attitudes towards 

Organic Food Brand 

H3b : Food Safety Concern berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

H4 : Attitudes towards Organic Food Brand berpengaruh positif terhadap 

Purchase Intention 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung hipotesis yang disusun oleh peneliti, berikut adalah 

penelitian terdahulu yang menyatakan pengaruh antar hipotesis sesuai dengan 

model yang disusun peneliti. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

1 
Van Loo, et 

al., (2010) 

Journal of 

Food Science 

Effect of organic 

poultry purchase 

frequency on 

consumer attitudes 

toward organic 

poultry meat 

Health 

consciousness 

dapat 

meningkatkan 

attitudes towards 

organic food brand 

dan purchase 

intention dari 

produk organik 

 

2 

Grankvist, 

Lekedal, & 

Marmendal 

(2007) 

British Food 

Journal 

Values and eco- 

and fair-trade 

labelled products 

Natural Content 

dapat 

meningkatkan 

attitudes towards 

organic food brand  

3 

Michaelidou 

& Hassan 

(2008) 

International 

Journal of 

Consumers 

The role of health 

consciousness, food 

safety concern and 

ethical identity on 

Food Safety 

Concern dapat 

meningkatkan 

attitudes towards 

Analisis Pengaruh Health..., Abraham Wijaya, FB UMN, 2017



 

29 
 

 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

Studies attitudes and 

intentions towards 

organic food 

organic food brand 

dan purchase 

intention dari 

produk organic 

4 
Yee et al., 

(2005) 

British Food 

Journal 

Food safety: 

building consumer 

trust in livestock 

farmers for 

potential purchase 

behavior 

Attitudes towards 

organic food brand 

dapat 

meningkatkan 

purchase intention 

dari produk organic 
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