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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1  Konsep Pemasaran 

 Pemasaran telah didefinisikan dengan berbagai cara. Pemasaran menurut 

Kotler dan Keller (2013 : 6) adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial 

dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-

produk yang bernilai. Definisi tersebut berpijak pada konsep inti : kebutuhan, 

keinginan dan permintaan, produk, nilai, harga dan kepuasan, pertukaran, 

transaksi dan hubungan, pasar serta pemasar. Dengan demikian maka titik tolak 

disiplin pemasaran terletak pada kemampuan pemasar untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen 

 Manajemen pemasaran merupakan ilmu yang diterapkan untuk 

menjalankan salah satu fungsi dalam perusahaan yaitu fungsi menjalankan 

pemasaran. Definisi manajemen pemasaran menurut The American Marketing 

Association dalam Kotler (2006:6) menyatakan bahwa"  Marketing is an 

organizational function and a set of  processes for creating communicating, and 

delivering value to customers and for managing customer relationship in way that 

benefit the organization and its stake stakeholder ". 

 Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa manajemen pemasaran adalah suatu 

proses yang meliputi analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan  yang 

mencakup barang, jasa dan ide-ide dalam rangka pertukaran, dan yang bertujuan 
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untuk memuaskan seluruh pihak yang terkait. Merupakan falsafah perusahaan 

yang menyatakan bahwa keinginan pembeli adalah syarat utama bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang menganut konsep pemasaran 

ini tidak hanya sekedar menjual barang saja, tetapi lebih dari itu. Dimana 

perusahaan harus memperhatikan konsumen beserta kebutuhannya.  

 Menurut Kotler dan Keller (2013:22) konsep pemasaran menegaskan 

bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah 

perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing 

dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

kepada pasar sasaran yang terpilih. 

 

2.2  Model Perilaku Konsumen 

 Konsumen mengambil berbagai keputusan membeli  setiap hari. 

Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara 

amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa  yang dibeli konsumen, 

dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta 

mengapa mereka membeli. Hal terpenting bagi pemasar adalah bagaimana 

respon konsumen terhadap berbagai usaha yang dilancarkan perusahaan. 
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 Titik awal agar perusahaan dapat memahami tingkah laku konsumen dapat 

digambarkan seperti gambar di bawah ini (Kotler, 2013:183) : 

Gambar 2.1  

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keler , 2013 

 

 Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa model tingkah laku pembeli dalam 

melakukan keputusan pembelian. Tingkah laku pertama kali dipengaruhi oleh 

rangsangan pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, 

promotion (produk, harga, distribusi, promosi). Rangsangan ini mencakup 

kekuatan dan peristiwa besar dalam lingkungan pembeli ekonomi, teknologi, 

politik, dan budaya. Semua rangsangan ini memasuki kotak hitam pembeli, 

karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusan  akan menimbulkan 

keputusan pembelian tertentu yaitu pemilihan produk, pemilihan merek, 

pemilihan agen, saat membeli, dan jumlah produk yang dibeli. Tugas para 

pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli mulai 

dari adanya rangsangan dari luar hingga munculnya keputusan pembelian 

konsumen.  
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2.3 Reputasi  

Menurut Gaotsi dan Wilson (2001), reputasi adalah evaluasi semua stakeholder 

terhadap organisasi sepanjang waktu yang didasarkan atas pengalaman 

stakeholder tersebut dengan organisasi.  

 John Dalton – Managing Corporate Reputation  

Reputation is the sum values that stakeholders attribute to a company, 

based on their perception and interpretation of the image that the 

company communicates over time 

(Reputasi adalah total penilaian dari atribut-atribut stakeholder pada 

perusahaan, berdasarkan pada persepsi-persepsi mereka dan interpretasi-

interpretasi pada image/citra perusahaan yang dikomunikasikan secara 

terus menerus) 

  Professor John Kay 

Reputation is the principal means through which a market economy deals 

with consumer ignorance 

Reputation exists because of asymmetric information 

 Professor Gary Davies –Manchester Business School  

Reputation is a collective term referring to all stakeholders’ views of 

corporate reputation, including identity and image  

Reputation = experience – expectations 

Reputasi sangat bebeda dengan citra. Citra merupakan pandangan pihak luar 

terhadap satu organisasi. Namun reputasi adalah penilaian yang diberikan baik 

oleh pihak internal (karyawan) dan ekternal organisasai, dimana pihak internal 

inilah yang merupakan indentitas dari organisasi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa reputasi adalah perpaduan antara identitas dan citra organisasi.  

Reputasi yang baik menyumbang banyak manfaat bagi sebuah perusahaan. 

Hardjana (2003) mengemukakan tiga manfaat strategis dari sebuah reputasi positif 
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perusahaan yang kokoh kuat berkaitan dengan kehangatan hubungan dan 

komitmen: (a) Dalam persaingan antar produk-produk sejenis dan tingkat kualitas 

yang mirip, reputasi korporasi memberikan preferensi untuk membangun 

hubungan bisnis; (b) Bila perusahaan menghadapi situasi kontroversial, reputasi 

mampu menarik dukungan; dan (c) Di pasar uang, reputasi merupakan “nilai 

perusahaan” (company’s value ) 

 

2.3.1 Kualitas Produk 

David Garvin (1987) mendifinisikan delapan dimensi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis kualitas produk sebagai berikut. 

2.3.1.1 Performance             

Performance adalah dimensi yang berhubungan dengan fungsi utama suatu 

produk. Konsumen akan sangat kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi 

ini tidak terpenuhi.  

2.3.1.2 Feature 

Feature atau fitur dapat dikatakan sebagai aspek sekunder. Untuk berbagai produk 

kendaraan jenis sedan, fitur menjadi target inovasi para produsen untuk 

memuaskan pelanggan dan merebut pasar.  

2.3.1.3 Reliability 

Reliability menunjukan probabilitas produk yang gagal menjalankan fungsinya.  

Produk Toyota Astra Motor seperti Yaris dikatakan mempunyai performance yang 

baik apabila mesinnya mampu bekerja sesuai dengan daya 1500cc yang dijanjikan 
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dan dikatakan memiliki reliability yang baik apabila tidak pernah ngadat selama 

digunakan sehingga pelanggan merasa puas. 

2.3.1.4 Conformance 

Conformance yaitu sejauh mana karakteristik rancangan dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.3.1.5 Durability 

Durability terkait dengan berapa lama suatu produk dapat terus digunakan, yang 

mencakup umur teknis dan umur ekonomis. 

2.3.1.6 Serviceability 

Serviceability atau kemudahan perbaikan. Dimensi ini berkaitan dengan produk 

yang digunakan untuk jangka waktu lama sering harus diperbaiki atau  

dipelihara dan rancangan produk yang akan memudahkan perbaikan menambah 

nilai produk bila penanganan masalah dapat selesai dengan waktu yang cepat. 

2.3.1.7 Aesthetics 

Merupakan keindahan yang merupakan daya tarik produk . Dimensi ini berkaitan 

dengan bagaimana produk dilihat, dirasakan, dan didengar. Sangat nyata sekali 

terlihat bahwa produk kendaraan selain harus memenuhi aspek keindahan juga 

haruslah terlihat aerodinamis misalnya, dalam hal ini Toyota Astra selalu 

memperhatikan dimensi aesthetics. 

2.3.1.8 Perceived Quality 

Merupakan persepsi terhadap kualitas. Dimensi ini mencakup kategori reputasi 

merek termasuk pengaruh citra merek dan faktor-faktor tidak berwujud lainnya 

yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas. 
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Kualitas produk dapat dimaknai sebagai manfaat barang dan atau jasa, baik 

manfaat utama (core benefit), sampai dengan manfaat tambahan 

(aughmented/extended benefit) yang dapat dinikmati oleh konsumen (Kotler, 

2005). Zeithaml dalam Alma (2005), menjelaskan bahwa kualitas produk yang 

dipersepsikan adalah penilaian konsumen atas superioritas suatu produk dilihat 

dari manfaat produk tersebut, atau dibandingkan dengan produk yang sama dari 

produk pesaing. Untuk itu kualitas harus dirasakan pelanggan, pekerjaan 

berkualitas harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelanggan dan 

berakhir dengan persepsi pelanggan. Jika pelanggan menginginkan kehandalan, 

daya tahan, atau kinerja yang lebih tinggi, maka hal-hal itulah yang disebut 

kualitas oleh pelanggan (Kotler, 2005). 

2.3.2 Reputasi Merek 

Reputasi dibangun dalam beberapa periode dan diwakilkan sebagai konsistensi 

dari adanya atribut yang melekat pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

kepercayaan merek yang dimiliki konsumen, semakin kuat pula komunikasi yang 

dilakukan oleh suatu Komunitas terhadap merek, Shah Alam and Yasin (2010). 

Baik buruknya reputasi suatu produk dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa 

lalu pelanggan, rekomendasi seseorang, pemberitaan media, dan public relations 

yang dimiliki perusahaan. 

Reputasi merupakan pandangan atau persepsi oleh orang – orang baik yang berada 

di dalam maupun diluar perusahaan. Pengertian lain dari reputasi adalah 

pandangan publik atas suatu perusahaan atau produk yang dinilai baik atau tidak 

yang dipandang secara global atas hal – hal seperti keterbukaan dan kualitas 

sehingga dapat dikatakan sebagai pandangan atas gerak langkah perusahaan. Nilai 
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adalah persepsi tetapi terdiri dari pemahaman pelanggan dari apa yang mereka 

peroleh dibandingkan dengan apa yang mereka berikan. Dengan kata lain fungsi 

produk dan nilai emosi dapat bertambah bertambah yang disebabkan oleh nilai 

suatu merek, Christopher (1996). Kotler (2003) menyatakan bahwa merek 

merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat dan 

jasa tertentu kepada pembeli, bukan hanya sekedar simbol yang membedakan 

produk perusahaan tertentu dengan kompetitornya, merek bahkan dapat 

mencerminkan enam makna, yaitu : 

2.3.2.1 Atribut 

Setiap merek memiliki atribut, dimana atribut tersebut perlu dikelola dan 

diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apasaja 

yang terkandung dalam suatu merek. 

1. Manfaat 

Merek juga mempunyai beberapa manfaat, konsumen tidak membeli atribut, 

mereka membali manfaat. Produsen harus dapat menterjemahkan atribut menjadi 

manfaat fungsional maupun manfaat emosional. 

2. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang niali bagi konsumen. Merek yang 

mempunyai nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

3. Budaya 

Merek juga mewakili suatu budaya tertentu. Misalkan mercedez mewakili budaya 

Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien. 
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4. Kepribadian 

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi penggunanya. 

Kepribadian sang pengguna merek akan tercemin dari merek yang dipakainya. 

5. Pemakai merek 

Juga menunjukan jenis kondumen yang memakai merek tersebut. Hal ini yang 

menyebabkan para pemasar menggunakan orang-orang terkenal untuk 

penggunaan mereknya. 

2.3.3 Reputasi Perusahaan 

Menurut AlNajjar dan Balkoui (2001:72) dalam gagaring Pagalung (2003:250) 

perusahaan memliki jenis-jenis keunggulan antara lain ; Reputasi Perusahaan, 

Jenis perusahaan multinasional, ukuran perusahaan dan Profitabilitas. Reputasi 

Perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat menjadikan 

perusahaan lebih unggul dan kompetitif dengan industry sejenis. Reputasi dalam 

bentuk merek dagang, kualitas produk dan deferensiasi produk, kualitas 

pelayanan, kualitas manajemen dan inovatif AlNajjar dan Balkoui (2001:72) 

dalam gagaring Pagalung (2003:250).   

Hamsinah (2012) menyebutkan dalam tulisannya yang berjudul “Pembentukan 

corporate image untuk citra dan reputasi perusahaan” bahwa Charles J. Fombrun 

dalam Reputation menggambarkan hubungan antara identitas perusahaan, nama, 

image dan reputasi. Identitas perusahaan digambarkan sebagai: “the set of value 

and principles employees and managers associate with company. Identitas 

perusahaan, disosialisasikan atau tidak, itu merupakan sebuah gambaran 

pemahaman bagaimana karyawan akan bekerja, bagaimana produk akan dibuat, 
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bagaimana stakeholders akan dilayani,dan lain-lain. Identitas perusahaan 

diturunkan dari pengalaman perusahaan sejak berdiri, merupakan akumulasi 

prestasi dan cacat yang telah dibuat selama ini (Frombun, 1996;36)”.  

Reputasi perusahaan merepresentasikan “jaringan” reaksi afektif atau emosional 

baik itu reaksi baik atau buruk, kuat atau lemah dari konsumen, investor, 

karyawan dan publik terhadap nama perusahaan (Frombun, 1996;37). Identitas 

perusahaan merupakan cerminan atau gambaran 

pemahaman bagaimana karyawan akan bekerja, cerminan bagaimana produk akan 

dibuat, cerminan bagaimana stakeholders akan dilayani, dan lain-lain. Seperti 

tampak gambar 2.2 dibawah ini 

Gambar 2.2 

 

 

From Identity to Reputations 

Sumber: Fombrun, Charles J, 1996. Reputation: Realizing value from The Corporate 

Change, Harvard Bussiness School Press, USA dan Westcott Alessandri, (2001) 

"Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation", 

Corporate Communications: An International Journal, Vol. 6 Iss: 4, pp.173 - 182 
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Selanjutnya Westcott dan Allessandri Model mengilustrasikan bagaimana 

identitas perusahaan bekerja di dalam konteks dihubungkan dengan konsep misi 

perusahaan, citra perusahaan dan reputasi perusahaan. Model ini menunjukkan 

bahwa identitas perusahaan adalah sebuah proses dimulai dari bawah dan ke atas, 

maksudnya bahwa misi perusahaan mempengaruhi identitas perusahaan, identitas 

perusahaan mempengaruhi citra, dan citra membangun reputasi perusahaan. 

(Westcott Alessandri, 2001).  Dari penjelasan diatas penulis mengambil 

kesimpulan bahwa reputasi perusahaan dengan berbagai bentuknya merupakan 

keunggulan yang dapat dipakai suatu perusahaan untuk mengembangkan Nilai 

perusahaan 

 

2.4 Variabel yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

 Variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku pembelian dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kekuatan internal dan eksternal. Menurut 

Kotler dan Keller (2013:183) perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

kekuatan internal antara lain faktor pribadi dan psikologi.  

2.4.1 Kekuatan Internal 

2.4.1.1  Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut 

meliputi: 

a. Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli barang dan jasa yang berada sepanjang hidupnya. Pemasar 

sering memilih kelompok-kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai pasar 

sasaran mereka. 
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b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan  seseorang  juga  mempengaruhi  pola  konsumsinya.  Pemasar 

seorang  berusaha  mengidentifikasi  kelompok  profesi  yang  memiliki minat  

diatas  rata-rata  atas  produk  dan  jasa  mereka.  Pilihan  produk sangat 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang: penghasilan yang dapat  

dibelanjakan,  tabungan  dan  aktiva,  hutang,  kemampuan  untuk meminjam, 

dan sikap terhadap belanja menabung. 

c. Gaya Hidup 

Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup 

sesorang di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat, dan opininya. 

d. Kepribadian dan konsep diri 

Masing-masing orang memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang 

yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan  lama terhadap lingkungannya. Yang juga berkaitan 

dengan kepribadian adalah konsep diri (citra pribadi) seseorang. Pemasar 

berusaha mengembangkan citra merek yang sesuai dengan citra pribadi pasar 

sasaran. 

2.4.1.2 Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama antara 

lain: 

a. Motif 
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 Motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dari dalam diri konsumen yang 

 perlu dipenuhi agar konsumen tersebut dapat  menyesuaikan diri terhadap 

 lingkungannya. Sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan 

 konsumen agar mampu mencapai tujuan motifnya. Seseorang memiliki banyak 

 kebutuhan pada waktu tertentu. Kebutuhan merupakan hal yang mendasari 

 perilaku konsumen. Kita tidak mungkin memahami perilaku konsumen tanpa 

 harus memahami kebutuhannya.  

Menurut Effendy (1996:52) motif dibedakan menjadi dua yaitu: 

1.  Motif Rasional 

  Konsumen melakukan pembelian barang karena terdorong oleh 

 pertimbangan logika yang logis. Misalnya karena berbusa banyak, rasanya 

 sedap, tidak pahit, harga murah, dan mudah diperoleh. 

2.  Motif Emosional 

  Konsumen terdorong melakukan pembelian suatu barang tertentu karena 

 adanya pertimbangan-pertimbangan ataupun langkah-langkah yang 

 kurang logis. Lebih banyak pada pertimbangan emosional saja. 

b.  Persepsi 

Seseorang yang termotivasi untuk bertindak akan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses yang digunakan 

oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi 

masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang 

memiliki arti. 

c.  Pembelajaran 
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Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang  timbul dari 

pengalaman. Pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara 

dorongan, rangsangan, petunjuk bertindak, tanggapan, dan penguatan. 

d. Keyakinan dan sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. 

Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan  

adalah gambaran  emikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sedangkan 

sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang 

suatu obyek atau gagasan. 

2.4.2 Kekuatan Eksternal 

2.4.2.1 Faktor Budaya 

Faktor budaya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

a.  Sub Budaya 

Masing-masing budaya terdiri dari  sub budaya yang lebih kecil  yang 

memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-

anggotanya. Sub budaya terdiri dari kebangsaan, agama, ras, dan daerah 

geografis. 

b.  Kelas Sosial 

Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Kelas sosial bukan 

ditentukan oleh satu faktor tunggal, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai 

kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. 

Kelas social menunjukkan pemilihan produk dan merek tertentu dalam 
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bidang-bidang seperti peralatan rumah tangga, aktifitas di waktu senggang, 

dan mobil. 

2.4.2.2 Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti: 

a.  Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seseorang. Orang sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi 

mereka sekurang-kurangnya melalui tiga jalur yaitu: 

1. Kelompok referensi mengadakan seseorang pada perilaku dan gaya hidup 

baru. 

2. Mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang 

3. Menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin 

mempengaruhi pilihan produk dan merek actual seseorang. 

Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan 

kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan adalah kelompok 

primer seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, yang berinteraksi 

dengan seseorang secara terus-menerus dan informal. Kelompok sekunder 

terdiri dari kelompok keagamaan, profesional, dan asosiasi perdagangan, 

yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu 

rutin. 
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b.  Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok referensi primer 

yang paling berpengaruh dalam menentukan keputusan pembelian. Keluarga 

dijabarkan menjadi dua yaitu: 

 1.  Keluarga inti antara lain ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama 

 2.  Keluarga besar terdiri dari keluarga inti ditambah kerabat lain seperti 

kakek dan nenek, paman dan bibi, sepupu, dan kerabat karena 

perkawinan. 

2.4.2.3 Faktor Ekonomi 

 Kondisi ekonomi merupakan arah dan ciri dari perekonomian dimana 

suatu perusahaan bersaing dan akan bersaing. Kondisi ekonomi suatu negara jelas 

akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri. Karena  pentingnya 

pengaruh kondisi ekonomi ini, maka para pemasar mempelajari kondisi ekonomi 

untuk mengidentifikasi perubahan, kecenderungan dan implikasi bagi strategi 

pemasaran. 

Kekuatan yang sangat besar yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian 

konsumen meliputi: 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan 

jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membentuk masyarakat 

yang memiliki daya beli yang tinggi pula. 
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b. Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan per kapita masyarakat adalah jumlah uang yang dimiliki 

masyarakat setempat untuk melakukan transaksi-transaksi ekonomi. 

Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi biasanya diikuti 

dengan semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan yang berarti adanya 

peluang pasar. 

c. Tingkat Inflasi 

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga barang yang berlangsung 

secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Tingkat inflasi yang tinggi 

akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang. 

2.4.2.4 Faktor Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller  (2013:18) bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus 

menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. McCarthy dalam 

Kotler dan Keller (2013:18) mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi empat 

kelompok yang luas yang disebut 4P dalam pemasaran. 4P menggambarkan 

pandangan penjual tentang alat-alat pemasaran yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi pembeli, 4P tersebut antara lain: 

a. Produk 

Produk merupakan salah satu dari empat variabel marketing mix yang dapat 

digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari berbagai  

segmen pasar. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan (need), 

karena produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. 
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Kotler dan Keller (2013:431) mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke suatu untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. 

Kotler dan Keller (2013:451) mengklasifikasi produk terdiri atas: 

1. Menurut Daya Tahan dan Keberwujudan 

Produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut daya tahan 

dan wujudnya: 

a) Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang 

berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. Contohnya adalah bir dan sabun; 

b) Barang tahan lama (durable goods) adalah barang berwujud yang 

biasanya dapat digunakan berkali-kali. Contohnya meliputi lemari dan 

pakaian; 

c) Jasa (services): Jasa bersifat tidak berwujud tidak dapat dipisahkan, dan 

mudah habis. Contohnya reparasi. 

2. Klasifikasi Barang Konsumen 

Banyaknya jenis barang yang dibeli konsumen dapat diklasifikasikan 

berdasarkan kebiasaan berbelanja konsumen. Barang konsumen terdiri atas: 

a) Barang sehari-hari (convenience goods) merupakan barang-barang yang 

biasanya sering dibeli konsumen, segera, dan dengan usaha yang 

minimum. Contohnya sabun dan surat kabar; 

b) Barang shopping (shopping goods) adalah barang-barang yang 

karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, 

dan gaya dalam proses pemilihan dan pembelian. Contohnya furniture 
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dan peralatan rumah tangga yang besar; 

c) Barang khusus (specialty goods) adalah barang-barang dengan 

karakteristik unik dan atau identifikasi merek dimana untuk 

memperoleh  barang-barang itu sekelompok pembeli yang cukup besar 

bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya 

meliputi jenis barang mewah dan peralatan fotografi; 

b) Barang unsought (unsought goods) adalah barang-barang yang tidak 

diketahui konsumen atau diketahui namun secara normal konsumen 

tidak berpikir untuk membelinya. Contohnya barang yang dikenal 

tetapi yang tidak dicari adalah asuransi jiwa dan tanah kuburan. 

3. Klasifikasi Barang Industri 

Barang industri dapat dibedakan menjadi tiga kelompok antara lain: 

a) Bahan baku dan suku cadang (materials and parts) adalah barang-

barang yang sepenuhnya memasukiproduk yang dihasilkan. Barang ini 

terbagi menjadi dua kelas yaitu bahan mentah berupa produk pertanian 

dan produk alam serta bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur; 

b) Barang modal (capital  items) adalah barang-barang tahan lama yang 

memudahkan pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. 

Barang  model meliputi dua kelompok yaitu instalasi dan peralatan; 

c) Perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa  yang tidak tahan 

lama yang membantu pengembangan dan atau pengelolaan produk 

akhir. Perlengkapan dan jasa bisnis ada dua jenis yaitu perlengkapan 

dan jasa bisnis. 
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Selain itu produk juga memiliki berbagai atribut. Menurut Tjiptono (1997:103) 

atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut 

produk merupakan suatu karakteristik spesifik dari produk yang memberikan 

manfaat penting bagi konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian. Jika perusahaan dapat memenuhi keinginan konsumen dengan 

memberikan atribut-atribut yang terbaik pada produknya, diharapkan konsumen 

akan memandang  produk  tersebut berbeda dan lebih baik dari produk para 

pesaingnya, dan perusahaan akan dapat menempatkan posisi produknya kearah 

yang lebih baik. Menurut Tjiptono (2002:103) atribut produk meliputi merek, 

kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. Sedangkan menurut 

Kotler dan Keller (2013:279) atribut produk meliputi mutu, sifat produk, dan 

rancangan. Berikut adalah  atribut  produk  yang digunakan  sebagai bahan 

penelitian antara lain: 

a. Mutu 

Dalam proses mengembangkan citra produk yang baik dimata konsumen, 

seorang pemasar harus menetapkan derajat mutu bagi produknya. Apabila 

mutu suatu produk semakin lama terus meningkat dan sesuai dengan 

keinginan konsumen, maka produk tersebut akan lebih disukai oleh 

konsumen. Kotler dan Keller (2013:279) berpendapat bahwa mutu produk 

adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya. Termasuk di 

dalamnya keawetan, keandalan, ketepatan, kemudahan dipergunakan dan 

diperbaiki. Mutu yang baik itu bukan soal menemukan dan memperbaiki 
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cacat setelah terjadi. Mutu yang baik itu mencakup pencegahan terjadinya 

cacat, lewat rancangan produk yang lebih baik dan proses manufaktur yang 

diperbaiki; 

b. Merek 

Pengertian merek menurut Kotler dan Keller (2013: 460) adalah nama, 

istilah, tanda symbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, 

yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesiang. 

Pada hakikatnya, merek mengidentifikasikan penjual atau pembuat. 

Merek dapat berupa logo, merek dagang, nama, atau symbol lain. Suatu 

merek dapat menyampaikan serangkaian ciri-ciri dan manfaat kepada  

konsumen. Pemberian merek menjadi  suatu keharusan bagi perusahaan, 

karena apabila memasarkan produk tanpa merek akan menyulitkan dalam 

memasarkan produknya. Mereka membedakan produk sebuah perusahaan 

dari produk saingannya. Mereka bisa membuat pembeli yakin akan 

memperoleh kualitas barang yang sama jika konsumen membeli ulang. 

Selain itu, merek juga menolong penjual mengendalikan pasar mereka 

karena pembeli tidak mau dibingungkan oleh produk yang satu dengan 

produk yang lain. Menurut Stanton (2006:271) sebuah merek yang baik 

harus memiliki karakteristik seperti di bawah ini: 

1. Mengingatkan sesuatu tentang karakteristik produk dan kegunaannya; 

2. Mudah dieja, dibaca, dan diingat. Lebih baik yang sederhana, pendek, 

dan nama satu suku kata; 
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3. Mempunyai ciri khas tersendiri; 

4. Bisa diadopsi oleh produk-produk baru yang mungkin ditambahkan di 

lini produk; 

5. Bisa didaftarkan dan dilindungi hak paten . 

 

b. Harga 

Menurut Stanton (20066:308) harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainya. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap 

laba perusahaan. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian (Fandy Tjiptono, 2007:152) yaitu: 

1. Peranan alokasi harga 

Fungsi alokasi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya 

belinya. 

2. Peranan informasi dari harga 

Fungsi harga dalam membidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti 

kualitas. 

c. Promosi 

Untuk mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan dapat menggunakan 

strategi promosi. Perusahaan mempromosikan produk agar konsumen dapat 

mengenali produk dan untuk tujuan agar konsumen terbaik untuk melakukan 

pembelian. 
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Kotler dan Keller (2013;246) mengemukakan bahwa bauran promosi terdiri dari 5 

unsur yaitu: 

1. Periklanan 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada 

informasi tentang ke unggulan dan keuntungan suatu produk, yang di susun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seorang untuk melakukan pembelian. Iklan dapat 

dimanfaatkan secara efektif untuk membangun citra jangka panjang untuk 

produk maupun perusahaan, memicu pembelian segera, dan menjangkau 

konsumen yang lokasinya tersebar secara geografis. 

2. Promosi penjualan 

Promosi penjualan adalah berbagai macam insentif jangka pendek yang 

dimaksudkan untuk mendorong percobaan atau pembelian produk dan jasa. 

Contohnya adalah kontes, games, undian, produk simpel, demonstrasi, kupon 

dan lain-lain 

3. Public relations 

Public relations merupakan sebagai macam program yang di rancang untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk Individual nya. 

4. Personal selling. 

Personal selling adalah interaksi tetap muka dengan satu atau lebih calon 

pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan 

pesanan. 
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5. Direct marketing 

Direct marketing adalah system pemasaran melalui penggunaan telepon, surat, 

fax, e-mail atau internet untuk berkomunikasi secara langsung atau untuk 

mendapatkan respon langsung dari pelanggan dan calon pelanggan spesifik. 

d. Saluran Distribusi 

Sebagian besar konsumen menginginkan barang yang disajikan dengan mudah. 

Mudah dalam hal ini adalah mudah dijangkau dan tersedia banyak. Menurut 

Fandy Tjiptono (1997 : 185) distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. 

 

2.5 Jenis Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan 

lebih banyak pertimbangan pembeli. Assel dalam Kotler dan Keller (2013 : 202) 

membedakan empat jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek antara lain : 

1. Perilaku pembelian yang rumit 

Terdiri dari proses tiga langkah yaitu sebagai berikut : 

a. Pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut.  

b. Ia membangun sikap tentang produk tersebut 

c. Ia membuat pilihan pembelian yang cermat 

Perilaku pembelian yang rumit lazim terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, 

berisiko, dan sangat mengekspresikan diri. 
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2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan 

Setelah melakukan pembelian, konsumen mungkin mengalami 

ketidaknyamanan yang muncul. Dalam hal ini komunikasi pemasaran harus 

ditujukan pada penyediaan keyakinan dan evaluasi yang membantu 

konsumen merasa puas dengan pilihan mereknya. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan 

tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi 

Pembelian ini ditandai dengan keterlibatan konsumen yang rendah namun 

perbedaan  merek yang signifikan, konsumen sering melakukan peralihan 

merek. Konsumen mungkin mengambil merek lain karena bosan atau ingin 

mencari variasi terhadap merek yang lain. 

 

2.6 Struktur Keputusan Membeli 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli itu sebenarnya merupakan 

kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli mempunyai suatu 

struktur sebanyak tujuh komponen. Adapun komponen dalam keputusan 

membeli dikemukakan oleh Basu Swastha dan Irawan (2008: 118) adalah 

sebagai berikut : 

1. Keputusan tentang jenis produk 

Perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang 

berminat  membeli sebuah produk serta alternatif lain yang mereka 

pertimbangkan. 
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2. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk produk tertentu. 

Keputusan tersebut menyangkut bentuk ukuran, mutu, corak dan sebagainya. 

Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui 

kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar dapat 

memaksimalkan daya tarik mereknya. 

3. Keputusan tentang merek 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. 

Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

4. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen dapat mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. 

Dalam hal ini produsen harus mengetahui bagaimana konsumen memilih 

penjual yang dipercaya. 

5. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang beberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. Dalam hal ini perusahaan harus 

mempersiapkan berbagai macam produk sesuai dengan keinginan yang 

berbeda-beda dari para pembeli. 

6.  Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan harus melakukan 

pembelian. Untuk itu, perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam penentuan  waktu pembelian. 
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Dengan demikian perusahaan dapat mengatur waktu produksi dan kegiatan 

pemasarannya. 

7. Keputusan tentang cara pembayarannya 

Konsumen dapat mengambil keputusan mengenai bagaimana sistem produk 

yang dibeli, apakah secara tunai atau dengan kredit.  

 

2.7  Proses Keputusan Pembelian 

Tahap-tahap proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dapat 

digambarkan seperti di bawah ini :  

 

 

Gambar 2.3 

Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

Sumber : Kotler dan Keller, 2013 

 

Dapat dijelaskan dari Gambar 2.2 sebagai berikut : 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal dan 

eksternal 

 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang dengan keterlibatan tinggi akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak dari produk. Adapun bentuk dari 

sumber informasi konsumen di golongkan ke dalam empat kelompok : 

Pengenalan 
masalah 

Keputusan 
pembelian 

Perilaku 
pasca 

pembelian 

Pencarian 
informasi 

Evaluasi 
alternatif 
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a. Sumber pribadi 

Contoh: keluarga, teman, tetangga, kenalan.  

b. Sumber komersial 

Contoh: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko. 

c. Sumber publik 

Contoh: media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

d. Sumber pengalaman 

Contoh: penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi alternatif 

Adapun beberapa konsep dasar yang dapat membantu untuk proses evaluasi 

konsumen. Konsep dasar proses evaluasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Konsumen berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan.  

b. Kosumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 

c. Konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan pembelian 

Keputusan konsumen untuk menunda atau menghindari suatu keputusan 

pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko atas pembelian produk. Besarnya 

risiko yang dirasakan berbeda-beda menurut besarnya uang yang 

dipertaruhkan, besarnya ketidakpastian atribut, dan besarnya kepercayaan diri 

konsumen. 
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Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat lima sub 

keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut : 

a. Keputusan merek 

b. Keputusan pemasok  

c. Keputusan kuantitas  

d. Keputusan waktu 

e. Keputusan metode pembayaran 

5. Waktu pasca pembelian 

Penilaian konsumen pasca pembelian, konsumen akan mengalami level 

keputusan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat  

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian.Pemasar 

harus mengetahui kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan 

pemakaian produk pasca pembelian. 

Ketiga aspek diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli 

atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk 

tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan 

akan kecewa, jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas. Jika 

melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. 

2. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 
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menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli ulang produk 

tersebut. 

3. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Pemasar juga harus memantau bagaimana pembeli memakai dan 

membuang produk. Jika konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari, 

produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan. Jika konsumen menjual 

atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan 

produk akan menurun. Jika konsumen membuang produk, pemasar harus 

mengetahui bagaimana mereka membuang produk tersebut terutama jika 

produk tersebut berpengaruh negatif terhadap lingkungan. 

 

2. 8 Hubungan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian Ferrinadewi (2005) memberikan hasil bahwa dari 3 atribut yang 

dipertimbangkan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian kosmetik 

yaitu faktor kualitas, faktor resiko dan faktor merek, bahwa faktor kualitas dan 

faktor merek yang memberi pengaruh positif dan signifikan lebih besar 

dibandingkan faktor resiko terhadap kepuasan konsumen. Sehingga dalam studi 

ini dapat di hipotesiskan bahwa Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian 

 

2. 9 Hubungan Reputasi Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian Syafei (2005) menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan 

beranggapan popularitas nama bengkel menjadikan manfaat jasa bengkel resmi 

yang sangat besar dan merupakan bagian yang paling penting dalam pemilihan 
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suatu jasa bengkel sehingga memberikan keyakinan akan jasa bengkel yang 

handal dan berkualitas. Sehingga dalam studi ini dapat di hipotesiskan bahwa 

Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

 

2. 10 Hubungan Reputasi Perusahaan  terhadap Keputusan pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh Shahbaz Shabbir1*, Hans Ruediger Kaufmann2, 

Israr Ahmad3 and Imran M. Qureshi3 dengan judul Cause related marketing 

campaigns and consumer purchase intentions: The mediating role of brand 

awareness and corporate image bahwa dari hasil penelitiannya dihasilkan 

Hubungan hubungan antara variabel bebas (CRM kampanye) dan mediator (brand 

awareness dan citra perusahaan) ditemukan positif dan signifikan (p <0,05). 

Langkah kedua diperlukan tes hubungan antara variabel bebas (kampanye CRM) 

dan variabel dependen (niat beli konsumen). Pada langkah ini, hubungan itu 

kembali ditemukan positif dan signifikan (p <0,05) yang lagi sesuai dengan 

standar. Sebagai hasil dari mereka studi, Webb dan Mohr (1998) serta 

Anselmsson dan Johannson (2007) berpendapat bahwa pembelian pelanggan niat 

dipengaruhi oleh citra perusahaan dari perusahaan yang terlibat dalam penyebab 

terkait pemasaran. 


