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Dunia semakin maju, industri semakin meningkat serta bisnis semakin 

menjamur baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kondisi ini 

menyebabkan meningkatnya persaingan bisnis. Hal ini menuntut perusahaan 

untuk lebih kreatif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kondisi ini juga 

mengharuskan perusahaan berfikir tentang cara mendapatkan yang terbaik 

guna mempertahankan pangsa pasar. Perusahaan harus menetapkan strategi 

tepat sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhinya 

untuk mengkonsumsi produk mereka (Wijaya, Suryadi, 2018). 

Pemasar, dalam mencapai keberhasilan harus melewati bermacam-

macam pengaruh pelanggan dan mengembangkan pemahaman mengenai 

keputusan pelangganan. Kotler dan Keller (2009:235) mengemukakan bahwa 

keputusan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah. 

Keputudan terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa 

penelitian alternatif, membuat keputusan membeli, dan perilaku membeli yang 

dilalui konsumen.  

Sebuah proses pengambilan keputusan pelangganan tidak hanya berakhir 

dengan terjadinya transakasi pelangganan, akan tetapi diikuti pula oleh tahap 

perilaku purnabeli. Dalam tahap ini konsumen merasakan tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku berikutnya. 

Jika konsumen merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang yang besar 

untuk melakukan pelangganan ulang atau membeli produk lain diperusahaan 

lain. Faktor yang mempengaruhi keputusan pelangganan antara lain adalah 

sikap 

Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional dan kecenderungan tindakan 

atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu 

objek atau gagasan. Sikap memegang peranan yang penting dalam 

membentuk suatu perilaku. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan 

mempengaruhi keputusan konsumen. Pada umumnya, sikap digunakan untuk 
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menilai efektifitas kegiatan pemasaran.Sikap menempatkan seseorang ke 

dalam suatu pikiran untuk menyukai dan tidak menyukai sesuatu, bergerak 

mendekati atau menjauhi sesuatu,bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu 

tersebut. Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa sikap merupakan 

faktor yang tepat untuk meramalkan perilaku yang akan datang. Jadi, dengan 

mempelajari sikap, seseorang diharapkan dapat menentukan apa yang akan 

dilakukannya (Tarmizi, 2017). 

Sikap adalah suatu mental dan saraf sehubungan dengan kesiapan untuk 

menanggapi, diorganisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang 

mengarah dan atau dinamis terhadap perilaku. Sikap juga memainkan peranan 

utama dalam membentuk perilaku dengan melakukan riset pasar tentang 

sikap, baik sikap sebelum atau sudah membeli dan tanggapan konsumen 

terhadap produk tersebut.  

 

Komponen Pembentuk Sikap 

Sikap terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan yang dapat 

dilihat melalui model sikap tiga komponen. Model ini terfokus pada penentuan 

secara tepat komposisi sikap dengan maksud agar perilaku dapat dijelaskan 

dan diperediksi. Menurut model ini sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu:  

1) Komponen Kognitif  

Kognitif berkaitan dengan pikiran (otak) seseorang, apa yang 

dipikirkan konsumen. Sedangkan komponen kognitif ialah pengetahuan 

dan persepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari pengalaman langsung 

dengan obyek sikap dan informasi terkait yang didapat dari berbagai 

sumber. Pengetahuan dan persepsi yang dtimbulkan biasanya mengambil 

bentuk kepercayaan, yaitu kepercayaan konsumen bahwa obyek sikap 

mempunyai berbagai sifat dan bahwa perilaku tertentu akan menimbulkan 

hasil tertentu. 

2) Komponen Afektif  

Afektif berkaitan dengan perasaan, jadi sifatnya emosianal dan 

wujudnya berupa perasaan senang , sedih, ceria, gembira dan 

sebagainya. Sedangkan komponen afektif ialah emosi atau perasaan 

terhadap suatu produk atau merek tertentu. Emosi dan perasaan ini sering 



dianggap bersifat sangat evaluatif yaitu mencakup penilaian seseorang 

terhadap obyek sikap secara langsung dan menyeluruh. 

 

 

3) Komponen Konatif  

Konatif berkaitan dengan tindakan. Sedangkan komponen konatif 

ialah kecenderungan seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan dan 

perilaku dengan cara tertentu terhadap suatu obyek sikap. Komponen 

konatif dalam pemasaran penelitian konsumen lazimnya diperlakukan 

sebagai ekspresi niat konsumen untuk membeli atau menolak suatu 

produk.  

Karakteristik Sikap  

Karakteristik sikap terdiri dari beberapa karakteristik, yaitu :  

1) Obyek Sikap, kata obyek dalam definisi mengenai sikap yang 

berorientasi pada konsumen harus ditafsirkan secara luas. Tafsdiran 

ini meliputi konsep tentang konsumsi atau pemasaran khusus, seperti 

produk, merk, jasa, kepemilikan, penggunaan produk, sebab-sebab 

atau isu, orang, iklan, situs internet, harga, medium, atau pedagang 

ritel.  

2) Sikap adalah kecenderungan yang bisa dipelajari. Hal ini berarti sikap 

yang berkaitan dengan perilaku membeli. Sikap dibentuk sebagai hasil 

dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan 

dari orang lain, iklan media masa, dan bentuk pemasaran langsung 

(seperti katalog ritel).  

3) Sikap mempunyai konsistensi, hal ini berarti sikap relatif konsisten 

dengan perilaku yang dicerminkannya.  

4) Sikap terjadi dalam situasi tertentu, maksud situasi disini adalah 

berbagai peristiwa atau keadaan yang pada tahap dan waktu tertentu, 

mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku konsumen. Situasi 

tertentu dapat menyebabkan para konsumen berperilaku dengan cara 

yang kelihatannya tidak konsisten dengan sikap mereka.  

Sikap terhadap merk tertentu sering mempengaruhi konsumen untuki 

melakukan pembvelian atau tidak. Sikap positif terhadap merk tertentu 

memungkinkan konsumen melakukan pembelian ulang terhadap merk itu. 



Sebaliknya sikap negatif akan menghalanginya untuk menaklukkan 

pelangganan.  

Perilaku sendiri bisa dijelaskan sebagai tingkah laku dari konsumen untuk 

memperoleh, membeli, memakai, mengevaluasi dan menghabiskan produk 

atau jasa. Mereka berharap bisa memuaskan kebutuhan mereka. Sikap positif 

merupakan wujud kepuasan konsumen yang mendorong loyalitas pada diri 

konsumen untuk melakukan pelangganan ulang.  
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