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Abstrak
Tujuan-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran teori perilaku terencana dalam
memprediksi niat beli konsumen produk second hand.
Desain/metode/pendekatan- Objek penelitian ini difokuskan pada pakaian bekas. Jumlah sampel
sebanyak 180 responden yang diambil melalui metode purposive sampling. Data diperoleh dengan
menyebarkan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.
Temuan-Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Attitude Toward Behavior, Subjective Norm,
Perceived Behavioral Control berpengaruh terhadap niat beli konsumen.
Implikasi-Hasil penelitian ini dapat memastikan keakuratan TPB dalam memprediksi niat beli
konsumen iGeneration dalam konteks pakaian bekas. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pelaku
usaha clothing bekas dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli konsumen
clothing second hand..
Kata kunci: Theory of Planned Behavior, Second Hand Clothes, iGeneration

1. Pendahuluan
Perilaku konsumen iGeneration merupakan perilaku yang menarik untuk dipelajari. Gaya
berpakaian yang fashionable didukung oleh kemajuan teknologi internet semakin
mempermudah konsumen iGenerationdalam menemukan pakaian yang sesuai dengan selera
dan gaya berpakaian mereka.Mengacu pada pernyataan Bencsiket al., (2016) bahwa generasi Z
disebut sebagai iGenerationkarena mereka lahir dari tahun 1995 sampai tahun 2010.Generasi
Z tumbuh dan besar ditengah kemajuan teknologi yang cukup pesat sehingga
konsumeniGenerationselalu mengikuti perkembangan merek dan fashion yang terbaru.
Produk pakaian bekas (second hand product) yang beredar di masyarakat terdiri dari
berbagai jenis produk seperti baju, celana, jaket dan lain sebagainya. Pakaian bekas disinyalir
mengandung bakteri berbahaya bagi pengguna meskipun sudah dibersihkan sebelumnya.
Adapun jenis penyakit yang dapat menular melalui pakaian bekas antara lain sifilis, gonorhea,
dan hepatitis (Duffy, 2017). Citra negatif dalam dunia kesehatan tidak menyurutkan
antusiasme masyarakat untuk membeli pakaian bekas. Berdasarkan interview yang dilakukan
peneliti kepada konsumen pada bulan Juli 2020 diperoleh informasi bahwa para pembeli rela
menunggu agar bisa mendapatkan pakaian bekas sesuai keinginan.
Kebaruan penelitian ini terletak pada pengunaantheory of planned behavior(TPB) dalam
memprediksi niat beli konsumen iGeneration untuk membeli pakaian bekas di Kabupaten
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Sumenep. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, belum ada penelitian tentang produk
pakaian second handyang menggunakan pendekatan TPB dan menggunakan konsumen
iGeneration sebagai subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan Jehaneet al., (2019)
menggunakan konsep TPB dalam memprediksi intensi konsumen untuk berkunjungke obyek
wisata pasar malam di kota kupang”.Kasim et al., (2019) juga menggunakan konsep TPB dalam
memprediksi niat konsumen untuk membeli safe car. Kedua penelitian tersebut menggunakan
konsep TPB tetapi tidak menggunakan konsumen iGenerationdan produk second
hand.Penelitian tentang pakain second handdilakukan olehYaneski (2018) yang meneliti
tentang implementasi kebijakan penganganan penyelundupan pakaian bekas di Provinsi Riau,
Indonesia”.Begitu juga dengan penelitian Mubarak dan Sanawiri (2018)yang menelititentang
pengaruh fashion life style terhadap niat beli konsumen pada produk second hand. Kedua
penelitian tersebut menggunakan pakaian bekas sebagai obyek penelitian tetapi tidak
menggunakan konsep theory of planned behavior.
Terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh norma
subjektif terhadap niat beli. Kasim et al.,(2019)., Aryadhe et al., (2018) menemukan bahwa
subjective norm berpengaruh terhadap niat beli. Sedangkan penelitian Chen dan Hung
(2016)menemukan bahwa subjective norm tidak berpengaruh pada niat beli konsumen.
Inkonsistensi hasil penelitian selanjutnya ditemukan dalam penelitian Kasim et al (2019).,
Wahyuningsih
(2018).
Penelitian
tersebut
menemukanperceived
behavioral
controlberpengaruh terhadap niat beli tetapi penelitianJain et al., (2017) menemukan
sebaliknya.
Penelitian ini menerapkan theory of planned behavior (TPB) sebagai teori dasar untuk
memprediksi niat konsumen untuk membeli pakaian bekas. Dengan menggunakan variabel
attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control, penelitian ini
memprediksi niat beli konsumen. Mengacu pada penjelasan di atas terdapat kontradiksi antara
hasil pemeriksaan laboratorium bahwa pakaian bekas berbahaya dan fakta bahwa masyarakat
antusias dalam membeli pakaian bekas. Selain itu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian
terdahulu sehingga penelitian ini masih sangat relevan dan perlu untuk dilakukan.
Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah attitude toward behavior,subjective norm,
dan perceived behavioral control berpengaruh positif pada niat beli konsumen
iGeneration.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh attitude toward
behavior,subjective norm, perceived behavioral control pada niat beli konsumen iGeneration
pada produk pakaian bekas.Penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada akademisi dan
peneliti yang akan meneliti dan mengkaji keakuratan theory of planned behaviour dalam
memprediksi niat beli konsumen iGeneration. Kemudian,bagi para praktisi bisnis dalam produk
second hand, hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang faktor pendorong
konsumen untuk membelipakain second hand.

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis
Theory of Planned Behavior
Salah satu teori yang sering digunakan untuk meneliti keinginan dan perilaku konsumen yaitu
theory of planned behavior. Teori ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan nilai
individual dan sosial.Teori ini adalah pengembangan dari teori perilaku yang direncanakan(TRA)
yang sudah mucul sebelumnya.
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Attitude toward behavior
Mengacu pada pernyataan Schiffman dan Wisenblit (2015), sikap adalah sebuah predisposisi yang
dipelajari untuk menunjukkan suatu rasa senang dan tidak senang terhadap suatu objek secara
konsisten.Sikap juga dapat diartikan sebagaibentuk evaluasi seseorang mengenai perilaku yang
dapat menguntungkan atau tidak apabila dilakukan.
Subjective norm
Aryadhe et al., (2018) menyampaikan bahwa norma subjektive merupakan faktor pendorong dalam
proses pengambilan keputusan oleh individu yang dipegaruhi oleh pendapat orang lain. Norma
subjektif juga merupakan keyakinan normatif seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang
dipengaruhi oleh orang lain.
Perceived behavioral control
Pandangan tentangsulit tidaknya dalam berperilakudan kemampuan seseorang dalam
mengendalikan diri untukmencapai tujuan yang ditargetkanmerupakan kontrol perilaku yang
dirasakan (Pangestika dan Prasastyo, 2017). Perceived behavioral control juga merupakan
keyakinan yang berkaitan dengan pandangan seseorangtentang kemampuan yang dibutuhkandan
peluang yang dimiliki untuk mampu menyelesaikan suatu hal.
Purchase Intention
Niat seseorang untuk membeli adalah keputusan yang diambil konsumen dalam proses pembelian
sebuah produk (Beneke et al.2015). Menurut Pangestika dan Prasastyo(2017) niat merupakan
suatu kecenderungankonsumendalam melakukan sesuatu yang sudah direncanakan.Dengan
demikian, niat beli perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis sebab keinginan untuk membeli adalah
sebuah rencana konsumen untuk membeli suatu merek atau produk tertentu.
Pengaruh attitude toward behavior pada niat beli konsumen.
Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2018) tentang keinginan seseorang pada kosmetik
dan produk skincare halal menemukan bahwa attitude toward behavior berpengaruh signifikan
pada niat beli.Penelitian Chen dan Hung, (2016) tentang faktor yang mendorong konsumen
menerima produk hijau juga menemukan bahwa attitude toward behavior memiliki pengaruh
signifikan terhadap niat.
Penelitian Kasim, et al (2019) menemukan bahwa attitude toward behaviormempengaruhi
niat konsumen dalam membeli mobil yang aman. Penelitian Jehaneet al., (2019) juga menemukan
bahwa variabel attitude toward behavior berpengaruh terhadap niat konsumen untuk berkunjung
ke sebuah obyek wisata.
H1: Attitide toward behavior berpengaruh positif pada niat beli.
Pengaruh Subjective norm pada niat beli konsumen.
Niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh norma Subjektif. Pernyataan tersebut didukung
oleh penelitian Kasim, et al (2019) tentang niat seseorang untuk membeli mobil yang
aman.Penelitian tersebut menemukan bahwa subjective normmemiliki pengaruh yang signifikan
pada niat beli. Dalam penelitian Aryadhe et al., (2018) tentang niat konsumen untuk membeli
sepeda motor juga ditemukan bahwa subjective norm berpengaruh signifikan pada niat beli.
Dengan menggunakan konsep TPB penelitian Jehane et al., (2019) menemukan bahwa
norma subjektifmempengaruhi niat konsumen. Dalam penelitian Jain et al. (2017) tentang niat
konsumen untuk membeli produk luxury juga ditemukan bahwa subjective norm memiliki
pengaruh signifikan pada niat beli konsumen.
H2: Subjective norm berpengaruh positif pada niat beli.
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Pengaruh perceived behavioral control pada niat beli konsumen.
Kasim, et al (2019) meneliti tentang perilaku pembelian konsumen pada mobil yang aman. Dari
penelitian tersebut ditemukan bahwa perceived behavioral control berpengaruh pada niat
konsumen. Penelitian Jehane, et al., (2019) menemukan bahwa perceived behavioral controldapat
mempengaruhi niat beli konsumen.
Chen dan Hung, (2016) melakukan penelitian tentang faktor yang mendorong konsumen
dalam menerima produk hijau tersebut menemukan bahwa perceived behavioral control
berpengaruh signifikan pada niat seseorang untuk berperilaku. Penelitian yang dilakukan oleh
Wahyuningsih (2018) juga menemukan hasil yang sama.
H3: Perceived behavioral control berpengaruh positif pada niat beli.
Mengacu pada penjelasan di atas maka dibuat kerangka penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian
Desain Penelitian
Penelitian ini didesain memakai pendekatan kuantitatif. Data didapatkan dari responden melalui
kuesioner yang disebarkan ke reponden. Selanjutnya, data tersebut diolah dan diinterpretasikan
untuk mengkonfimasi dan mendapatkan hasil penelitian untuk dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya.
Variabel dan Indikator
Variabel dan indikator penelitian dijelaskan dalam tabel1 di bawah ini:
Tabel 1. Variabel dan Indikator
VARIABEL
Attitude
TowardBehavior
Subjective Norm
Perceived
Behavioral Control
Niat Beli

INDIKATOR
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Kognitif
Afektif
Konatif
Normative belief
Motivation to comply
Control belief
Power belief

1. Pure Intention
2. Personal Attraction
Sumber: data diolah (2020)

SUMBER

ITEM

Schiffman
dan
Wisenblit (2015)

6

SKAL
A
Likert

Purusottama
(2018).
Purusottama
(2018).

4

Likert

4

Likert

Purusottama
(2018).

4

Likert
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Sampel dan Teknik Sampling
Besaran sampel yang digunakan adalah10 kali jumlah instrumen yang digunakan. Oleh karen itu,
18 (total Item) x 10 = 180 responden. Penentuan sampel menggunakan teknikpurposive. Adapun
kriteria responden, yaitu: mengetahui produk pakaian bekas dan berusia maksimal 25 tahun. Data
didapatkan melalui penyebaran angket/kuisioner kepada reaponden.
Uji Instrumen
Pengujian validitas dari instrumen yang digunakan yaitu dengan confirmatory factor analysis.
Dalam CFA, item dinyatakan valid apabila nilai faktor loading ≥ 0,5. Selain itu, persyaratan lain yang
perlu dipenuhi yaitu nilai Kaiser Meyer Olkin Measute of Sampling Adequacy dan barlet’s test serta
tidak terjadi cross loading. Persyaratan nilai KMO MSA > 0,5 sedangkan barlett’s test of sphericity
harus signifikan < 0,05 (Hair et al., 2014).
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cronbach alpha. Sebuah istrumen
bisa dinyatakan reliableapabila nilai CA ≥ 0.70 (Hair et al. 2014). pengujian validitas dan reliabilitas
menggunakan software SPSS 21.
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan menggunakan uji normalitas dan multikolinearitas. Tujuan pengujian
normalitas adalah untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujiannya
menggunakan uji kolomogrov smirnov. Selanjutnya, pengujian multikolinieritas dilakukan untuk
mengetahui hubungan antaravariabel independent didalam model regresi. Nilai tolerance > 0.10
dan nilai VIF < 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas (Hair et al., 2014).
Uji Hipotesis
Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian
dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independent terhadap variabel
dependen.Analisis determinasi juga dilakukan untuk mengetahui kekuatan pengaruh attitude
toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control secara simultan terhadap niat beli.
Dalam pengajuan hipotesis digunakan uji T dengan taraf signifikansi 5%untuk melihat pengaruh
variabel indenpendent secara parsial terhadap variabel dependen.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Karakteristik Responden
Total responden dalam penelitian ini yaitu 180 respondent. Responden dengan kategori jenis
kelamin yaitu pria sebanyak 104 Responden (57.8%) dan wanita sebanyak 76 (42.2%), responden
yang berusia 16– 20 Tahun sebanyak 114 responden (63.3%) dan 21–25 Tahun sebanyak 66
(36.7%). Pendidikan Terakhir responden yaitu SD 1 responden (6%), SMA 141 (78.3%), Diploma 1
(6%), dan S1 37 (20.6) responden. Responden dengan pendapatan < Rp1.000.000 berjumlah 139
responden
(77.2%),
14
responden
(7.8%)
memiliki
pendapatan
Rp1.000.001,Rp2.500.000,Rp2.500.001–Rp5.000.000 sebanyak 8 responden (4.4%), dan pendapatan >
Rp5.000.001 berjumlah 19 responden (10.6%).
Uji Instrumen
Uji Validitas
Pengujjan validita menggunakan Confirmatory Factor Analysis. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa nilai KMO-MSA adalah 0,941 artinya nilai tersebut > 0.05. Nilai BTS 0,000 yang berarti <
0.05. Nilai KMO-MSA dan BTS menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan sudah memenuhi
syarat agar pengujian dapat dilakukan dengan baik. Nilai KMO-MSA dan BTS dijelaskan dalam
Tabel 2dan hasil analisis uji validitasdapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini:
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Tabel 2. Nilai KMO dan Bartlet’s Test
KMO and Bartlett's Test
Nilai KMO-MSA
Nilai BTS

Approx. Chi-Square
df
Sig

,941
2637,615
120
.000

Sumber : data diolah (2020)
Tabel 3. Hasil Uji Validitas denga CFA
Variabel

Indikator

ATB1
ATB2
Attitude Toward
ATB3
Behavior
ATB4
ATB5
SN1
Subjective Norm
SN2
SN3
PBC1
PBC2
Perceived
Behavioral Control
PBC5
PBC6
PI1
PI2
Purchase Intention
PI3
PI4
Sumber: data diolah (2020)

1

Component
2
3
,771
,800
,604
,646
,549
,823
,719
,850

4

,705
,749
,594
,572
,773
,758
,726
,650

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa semua item memiliki nilai factor loading di atas 0,5
dan tidak terjadi cross loading. Selama proses pengujian, terdapat 4 item yang dikeluarkan karena
tidak memenuhi asumsi dalam pengujian validitas baik secara konvergen maupun diskriminan.
Item tersebut diantaranya adalah ATB 6, SN 4, PBC 3, dan PBC 4. Dari tabel 3 di atas juga diketahui
bahwa setiap item sudah berkumpul dengan item yang mengukur variabel yang sama dan tidak
berkorelasi dengan item yang mengukur variabel lain. Dengan demikian, istrumen yang digunakan
sudah memenuhi asumsi validitas konvergen dan diskriman.
Uji Reliabilitas
Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai cronbac alphadari variabel attitude
Toward Behaviour sebesar (0,921), subjectiv norm (0,931), perceived behavioral control (0,842),
dan niat beli (0,917). Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa terdapat konsistensi yang
baik karena setiap variabel memiliki nilai di atas 0,70.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Dari pengujian yang dilakukan didapatkan nilai Asymp. Sig 0,008 menunjukkan bahwa nilai
signifikansinya <0.05. hasil inimenunjukkan bahwa data yang digunakan tidak terdistribusi normal.
Meskipun demikian, data ini tetap dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini adalah penelitian
keperilakuan dimana persepsi individu sulit untuk didapatkan dan jugasulit untuk terdistribusi
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normal karena penilaian setiap responden berbeda-beda. Dengsan demikian data yang tidak
terdistribusi normal ini masih dapat ditoleransi.
Uji Multikolinieritas
Nilai tolerance dari Variabel ATB yaitu 0,339 dan nilai VIF 2,946. Subjective norm memiliki nilai
tolerance 0,398 dan VIF 2,513 dan PBC memiliki nilai tolerance 0,421 dan nilai VIF 2,374. Hasil uji
multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF<10 yang menunjukkan
bahwa data yang dipakai tidak mengalami masalah multikolinearitas.
Pembahasan
Uji Regresi Linier Berganda
Hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda
Variabel Independen

Koefisien (ß)

Nilai t

Sig.

Attitude Toward Behavior

,349

4,964

,000

Subjective Norm

,171

2,640

,009

Perceived Behavioral
Control

,403

6,384

,000

Nilai Adjusted R2 = ,700

Nilai F

= 140,022

Nilai R2

Nilai Sig.

= ,000b

= ,705

Sumber: data diolah (2020)
Dari Tabel 4 diatas diketahui nilai Adjusted R2 nya sebesar 0,705 yang berarti 70,5 persen variabel
dependen yaitu niat belibisa dijelaskan oleh variabel independen yaitu Attitude Toward Behavior,
Subjective Norm dan Perceived Behavioral Control sedangkan 29,5% dijelaskan oleh variabel yang
lain. Uji pengaruhsecara simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel ATB, SN dan
PBC secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu niat beli konsumen iGeneration. Dari
tabel di atas didapatkan nilai Fhitung sebesar 140,022 yang berarti lebih besar nilai Ftabel (2,66)
dengan tingkat signifikansi 0,000 (p<0,05). Mengacu pada hasil ini bisa diambil kesimpulan bahwa
variabel ATB, SN dan PBCberpengaruh secara bersama-sama terhadap niat beli.
Hipotesis 1:
Berdasarkan Tabel 4 didapatkan nilai thitung sebesar 4,964dengan tingkat signifikansi 0,000
(p<0,05). Nilai thitung menunjukkan bahwa nilai thitung > nilai ttabel yaitu 4,964 >1,973. Nilai ini
menunjukkan bahwa secara parsialAttitude Toward Behaviorberpengaruh secara positif signifikan
terhadap niat beli konsumen iGeneration pada produk bekas. Oleh karena itu, hipotesis 1
diterima.Dalam konteks ini, responden menganggap bahwa produk pakain bekas seperti celana,
baju, jaket dan lainnya memiliki kualitas dan merek yang baik. Hal ini selaras dengan penyampaian
Yanesky (2018) bahwa produk pakain bekas di Indonesia merupakan produk yang di impor dari
luar negeri seperti malaysia dimana produk yang masuk ke Indonesia sudah melalui proses
penyaringan.
Penelitian tentang theory of planned behavior juga dilakukan oleh Jehane et al., (2019)yang
menemukan bahwa attitude toward behavior berpengaruh significan terhadap niat beli konsumen.
Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Wahyuningsih (2018) tentang keinginan
konsumen dalammembeli kosmetik danskincare halal. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa
attitude toward behavior berpengaruh secara signifikan pada niat beli. Demikian juga dengan
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penelitian yang dilakukan Chen dan Hung, (2016) yang meneliti tentang faktor yang mendorong
konsumen dalam menerima produk hijau. Penelitian tersebut juga menemukan hasil yang serupa
dengan penelitian ini.Dalam kategori produk yang lain, Penelitian Kasimet al.,(2019) juga
menemukan bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh terhadap niat konsumen untuk membeli
mobil yang aman.
Hipotesis 2:
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai thitung sebesar 2,640dengan tingkat signifikansi 0,009 (p<0,05).
Nilai thitung yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai thitung > nilai ttabel yaitu 2,640>1,973. Nilail ini
menunjukkan bahwa secara parsial variabel subjective normberpengaruh secara positif signifikan
padaniat konsumen iGenerationuntuk membeli produk pakaian bekas (second hand). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.Dukungan dari berbagai pihak
seperti keluarga, teman, dan orang-orang yang penting menurut konsumen iGeneration memiliki
dampak kepada mereka dalam mengambil keputusan untuk membeli produk pakaian bekas di
Kabupaten Sumenep.
Hasil penelitian mendukung pernyataan bahwa niat seseorang untuk berperilaku
dipengaruhi oleh norma subjektif. Penelitian yang dilakukan oleh Kasim et al.,(2019) tentang niat
seseorang untuk membeli mobil yang amanmenunjukkan bahwasubjective normmemiliki pengaruh
pada niat konsumen untuk melakukan pembelian.Dengan menggunakan konsep theory of planned
behavior Jain et al. (2017) meneliti tentang niat beli konsumen pada produk luxury. Penelitian
tersebut menemukan bahwa subjective norm memiliki pengaruh signifikan pada niat beli
konsumen.Penelitian Aryadhe et al., (2018), Wahyuningsih (2018) juga menemukan bahwa norma
subjektif berpengaruh pada niat konsumen.
Hipotesis 3:
Berdasarkan Tabel 4 didapatkan nilai thitung sebesar 6,384dengan tingkat signifikansi 0,000
(p<0,05). Nilai thitung> nilai ttabel yaitu 6,384>1,973 menunjukkan bahwa secara parsial variabel
kontrol perilaku yang dirasakanmemiliki pengaruh yang positif signifikan padaniat konsumen
iGeneration di Kabupaten Sumenep untuk membeli produk pakaian bekas (second hand). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Variabel PBC merupakan faktor yang
dipertimbangkan oleh konsumen iGeneration untuk membeli pakain bekas. Hal ini disebabkan
produk pakaian bekas merupakan pakaian yang disinyalir mengandung bakteri berbahaya dan bisa
menyebabkan penyakit (Duffy, 2017).
Chen dan Hung, (2016) juga menemukan hasil yang sama. Penelitian tersebut menemukan
bahwa perceived behavioral control berpengaruh signifikan pada niat seseorang untuk berperilaku.
Demikian halnya dengan Kasimet al., (2019) yang menemukan bahwa perceived behavioral control
berpengaruh pada niat konsumen dalam membeli mobil yang aman. Wahyuningsih (2018) juga
menemukan hasil yang sama dengan penelitian ini. Dengan menggunakan konsep theory of planned
behavior,penelitian
tersebut
menemukan
bahwa
variabelkontrol
perilaku
yang
dirasakanberpengaruh signifikan pada niat konsumen untuk membeli.
[

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang
Keterbatasan penelitian ini yaitu (1)Riset ini dilakukan di satu Kabupaten saja yaitu Kabupaten
Sumenep. Kedepannya,penelitian dapat dilakukan di beberapa kabupaten atau provinsi yang
memiliki toko dan pasar yang menjual produk pakaian bekas. (2) Penelitian ini hanya meneliti
sampai niat beli konsumen. Penelitian mendatang perlu menambahkan variabel perilaku (behavior)
setelah niat untuk melengkapi theory of planned behavior. (3)Penelitian ini hanya difokuskan
kepada konsumen iGeneration di Kab. Sumenep sehingga selanjutnyaperlu penelitian dengan
menggunakan konsumen secara umum atau tidak dibatasi oleh usia atau generasi agar penelitian
tersebut dapat digeneralisir ke semua konsumen.
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6. Kesimpulan
Simpulan dalam penelitian ini, yaitu: (1) attitude toward behavior merupakan sebuah faktor yang
berpengaruh pada niat beli konsumen iGeneration atas produk pakaian bekas seperti baju, celana,
jaket dan lain sebagainya (2). subjective normmerupakan faktor yang juga diperhatikan oleh
konsumen iGeneration karena dukungan dari keluarga, teman, dan orang penting bagi mereka
(konsumen) berpengaruh pada niat mereka untuk membeli produk pakain bekas. (3) Kemampuan
konsumen dalam mengontrol perilaku mereka juga menjadi faktor yang mempengaruhi niat beli
konsumen iGeneration dalam membeli produk-produk pakain bekas. Secara empiris, penelitian ini
diharapkan dapat mempertegas TPB mengingat masih ada inkonsistensi hasil penelitian terdahulu.
Sekaligus mempertegas keakuratan TPB dalam memprediksi niat beli konsumen iGeneration pada
pakaian bekas. Kontribusi praktis penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi kepada
akademisi dan praktisi tentang penerapan TPB dalam memprediksi niat beli konsumen iGeneration
pada pakaian bekas.
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