
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan fungsi yang mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan 

yang belum terpenuhi sekarang dan mengukur seberapa besarnya, menentukan 

pasar target mana yang paling baik dilayani oleh organisasi, menentukan berbagai 

produk, jasa dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Hal ini berarti 

pemasaran berperan sebagai penghubung antar kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

dengan pola jawaban industri yang bersangkutan. 

Menurut Philip Kotler (2009:8) pengertian pemasaran adalah 

Suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan menukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan pihak lain.  

 

 

Pemasaran termasuk salah satu kegiatan dalam perekonomian dan membantu 

dalam penciptaan nilai ekonomi itu sendiri akan menentukan harga barang dan 

jasa bagi individu-individu. Dengan demikian perusahaan akan menciptakan lima 

macam faedah yakni faedah bentuk, waktu, tempat, kepemilikan dan informasi. 

 

Berdasarkan lima faedah tersebut kegiatan pemasaran menciptakan empat faedah 

selain faedah bentuk yang diciptakan kegiatan produk yaitu : 

1. Faedah waktu dapat diciptakan dengan menyediakan produk pada saat 

konsumen membantu untuk membelinya. Kegiatan ini memerlukan suatu 
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riset pemasaran untuk jenis produk apakah yang diinginkan konsumen 

pada suatu saat. Jadi produk yang ditawarkan harus selalu siap pada saat 

diperlukan konsumen.    

2. Faedah Tempat, merupakan faedah yang diciptakan dengan menyediakan 

produk pada tempat yang strategis apabila konsumen akan membelinya. 

Dengan demikian penjual berusaha untuk menentukan lokasi persediaan 

produknya sedekat mungkin dengan konsumen. 

3. Faedah milik diciptakan agar mempersiapkan pemindahan hak milik dari 

penjual kepada konsumen. Pada prinsipnya transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli sudah dapat menciptakan faedah milik 

meskipun secara fisik produkya berada ditangan pembeli. 

4. Faedah informasi, diciptakan dengan memberikan informasi tentang 

penawaran suatu produk kepada konsumen. Jadi konsumen akan 

memahami tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga 

lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk membelinya. Dalam 

kegiatan pemasaran, pemberian informasi tersebut dilakukan dengan 

mengadakan promosi. 

 

2.2 Pengertian Perilaku Konsumen       

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan dan persiapan serta proses penentuan kegiatan-

kegiatan tersebut, Basu Swasta dan Handoko T. Hani (2000:10). Mengenali 

perilaku pembeli tidaklah mudah, kadang konsumen terus terang menyatakan 

kebutuhan dan keinginannya namun sering pula bertindak sebaliknya. Untuk itu 
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pemasar dituntut untuk mempelajari keinginan, persepsi, preferensi dan 

perilakunya dalam berbelanja, hal ini sangat diperlukan bagi para pemasar untuk 

mempersiapkan seperangkat kebijakan pemasarannya seperti pengembangan 

produk beserta ciri-cirinya, harga, saluran distribusinya, penyampaian pesan, 

periklanan dan unsur-unsur detail dari bauran pemasaran. 

 

Ujang Sumarwan (2003:25) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses 

pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan dan menghabiskan barang dan jasa. Pengambilan keputusan 

konsumen berbeda-beda tergantung pada jenis putusan pembeli.  

 

Menurut Assael yang dikutip oleh Philip Kotler (2009:216) perilaku pembeli di 

bagi menjadi empat jenis konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan 

tingkat differensiasi merek. 

1. Perilaku konsumen yang rumit yaitu konsumen yang berlibat dan perilaku 

konsumen yang rumit saat mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan 

menyadari adanya perbedaan signifikan diantara berbagai merek. Perilaku 

pembelian yang rumit terdiri dari tiga langkah pertama pembelian 

mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut, kedua ia membangun 

pendirikan tentang produk tersebut, ketiga membuat pilihan pembelian yang 

cermat. 

2. Perilaku pembelian pengurang disonasi, terkadang konsumen sangat terlibat 

dalam sebuah pembelian namun melihat sedikit perbedaan merek-merek. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan, banyak produk yang dalam kondisi 

rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan merek yang 
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signifikan, perilaku konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan rendah 

karena tidak melalui urutan umum keyakinan/ pendirian/ perilaku. Konsumen 

tidak mencari informasi tentang merek secara ekstensif, mengevaluasi 

karakteristiknya dan mengambil keputusan yang penuh pertimbangan tentang 

merek apa yang akan dibeli, sebaliknya menjadi penerima informasi pasif saat 

menonton televisi atau melihat iklan di media cetak. 

4. Perilaku konsumen yang mencari variasi, beberapa situasi pembeli di tandai 

oleh keterlibatan konsumen yang rendah namun perbedaan merek yang sangat 

signifikan dan konsumen sering melakukan perpindahan merek. 

  

Menurut James F. Enggel, dan kawan-kawan (2004:3) 

Perilaku konsumen adalah sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk 

proses keputusan yang mendahuli dan menyusul tindakan ini.  

 

 

Dalam perilaku konsumen terdapat tiga hal pokok yaitu  

1. Proses Pengambilan Keputusan. 

Merupakan sebuah pendekatan penyelesain masalah pada kegiatan 

manusia untuk membeli suatu barang dan jasa dalam memenuhi keinginan 

dan kebutuhan berbagai rangsangan yang ada baik intern maupun ekstern. 

2. Kegiatan Fisik 

Merupakan kegiatan dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang jasa ekonomis. 
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3. Pengalaman 

Yaitu suatu penilaian atau anggapan terhadap suatu produk yang 

diakibatkan oleh pengalaman dalam mengonsumsi produk tersebut 

diwaktu lampau. 

 

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terbagi dalam dua bagian 

yaitu;  

1. Faktor ekstern, terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok, referensi 

dan keluarga. 

2. Faktor intern terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan 

sikap. 

2.3.1 Faktor Ekstern 

1 Kebudayaan 

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. Hal ini dapat dilihat dari pengertian budaya itu 

sendiri. 

Menurut J. Stanton (Prinsip Pemasaran, 2003:131) pengertian budaya ialah: 

Simbol dan fakta yang komplek yang diciptakan oleh masyarakat tertentu 

dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur 

Perilaku manusia. 

 

2.4.1.2 Kelas Sosial  

Menurut Kotler Amstrong (2009:158) kelas sosial adalah : 

Bagian-bagian yang relatif permanen yang tersusun dalam suatu 

masyarakat yang anggota-anggotanya memiliki nilai, kepentingan atau 

minat dan perilaku yang sama. 
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2.4.1.3 Kelompok referensi  

Kotler (2009:208) pengertian kelompok referensi adalah  

 

Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap pendirian atau perilaku seseorang. 

 

Kelompok referensi dapat dikelompkkan menjadi dua jenis yaitu : 

 Kelompok primer, yaitu kelompok yang berpengaruh langsung terhadap 

individu dan orang-orang yang berinteraksi regular namun informal. 

Contohnya keluarga, teman, tetangga, rekan kerja dan lain-lain. 

 Kelompok sekunder yaitu kelompok yang lebih formal dan memiliki lebih 

sedikit interaksi reguler. 

 

2.4.1.4 Keluarga  

Engel, Blackwell, Miniard (Perilaku Konsumen, 2004:194) memberikan 

pengertian keluarga sebagai berikut : 

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang 

berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama. 

 

 

 

2.4.2 Faktor Intern   

Faktor intern sangat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pemilihan 

pembelian suatu produk. Faktor intern bisa juga disebut faktor psikologis dari 

konsumen.  

2.4.2.1 Motivasi  

Kata motivasi berasal dari bahasa latin moverre yang artinya merupakan suatu 

kondisi yang menggerakkan manusia memulai perilaku mereka kearah suatu 

tujuan tertentu.  
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Menurut Swastha , DH Basu dan T Hani Handoko (2007:77) 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

 

 

2.4.2.2 Persepsi 

Menurut Philip Kotler (2009:219) : 

Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran keseluruhan yang berarti. 

 

Dapat dikatakan bahwa persepsi adalah hasil interaksi faktor rangsangan eksternal 

(misalnya ukuran, warna, iklan) dan faktor individual (misalnya pengalaman, 

sikap, dan motivasi). Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman individu pada masa 

lampau dan sikap individu pada masa sekarang. 

 

2.4.2.3 Pembelajaran 

Menurut Philip Kotler (2009:157)  

Pembelajaran adalah perubahan-perubahan dalam perilaku seseorang yang 

bersumber dari pengalaman.  

 

 

Ketika orang-orang bertindak mereka belajar. Pengatahuan menjelaskan 

perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman. Ahli teori 

pengatahuan mengatakan bahwa pengatahuan seseorang dihasilkan melalui suatu 

proses yang saling mempengaruhi diri dorongan, stimuli, petunjuk, tanggapan, 

dan penguatan.  

Suatu dorongan didefinisikan sebagai rangsangan intern kuat yang mendorong 

adanya tindakan. Dorongan ini menjadi motif ketika dihubungkan dengan obyek 

stimuli (rangsangan) petunjuk adalah stimuli kecil yang menentukan kapan, 
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dimana, dan bagaimana seseorang menanggapi manfaat dari produk yang 

dibelinya.  

 

2.4.2.4 Keyakinan   

Menurut  Philip Kotler (2009:157)  

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai 

sesuatu. 

 

2.4.2.5 Sikap  

Menurut Philip Kotler (2009:157) 

Sikap adalah menguraikan evaluasi, perasaan dan kecendrungan seseorang 

terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten. 

 

 

Jenis Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Terdapat perbedaan yang besar antara membeli pasta gigi, 

sabun, sebuah komputer atau sebuah apartemen. 

Kotler, Philip, (2009: 202) membedakan empat jenis perilaku pembelian  

konsumen berdasarkan derajat keterlibatan pembeli dan derajat perbedaan antara 

berbagai merek. 

Tabel 3. Empat Jenis Perilaku Pembelian 

Perbedaan Merek Keterlibatan Tinggi Keterlibatan Rendah 

Sangat Seignifikan Perilaku Pembelian 

Komplek 

Perilaku Pembelian 

Mencari Variasi 

Sedikit Perbedaan Merek Perilak uPembelian 

Mengurangi Disonasi 

Perilaku Pembelian 

Menurut Kebiasaan 

Sumber: Kotler, Philip, (2009: 202) 
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1. Perilaku Pembelian Komplek 

Perilaku pembelian komplek terdiri dari tiga langkah. Pertama, konsumen 

mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. Kedua, konsumen 

membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga, konsumen membuat pilihan 

pembelian yang cermat. 

Perilaku pembelian komplek, biasanya terjadi pada produk yang mahal, jarang 

dibeli, beresiko, dan sangat mengekspresikan diri. Konsumen pada umumnya 

tidak tahu banyak tentang kategori produk. Pemasar produk harus dapat 

memahami perilaku konsumen dalam pengumpulan dan evaluasi informasi. 

2. Perilaku Pembelian Mengurangi Disonasi (Ketidak Sesuaian) 

Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam suatu pembelian tetapi tidak 

melihat banyak adanya perbedaan dalam merek. Keterlibatan yang tinggi ini 

sekali lagi berdasarkan kenyataan bahwa pembetian tersebut bersifat lebih mahal, 

jarang dan berisiko tinggi. Sebagai contoh adalah pembelian ambal, keputusan 

yang mempunyai keterlibatan tinggi karena harganya yang relatif mahal dan 

merupakan suatu barang yang memberikan ekspresi diri, namun pembeli 

menganggap kebanyakan merek ambal dalam suatu tingkat tertentu harganya 

relatif adalah sama. 

Setelah pembelian tersebut dilakukan, konsumen mengalami ketidaksesuaian yang 

disebabkan oleh adanya hal tertentu yang mengganggu dari ambal yang dibeli 

tersebut atau mendengar hal-hal yang menyenangkan mengenai ambal yang lain. 

Keadaan ini menghendaki komunikasi pemasaran harus diarahkan untuk dapat 

memberikan kepercayaan dan evaluasi yang membantu para konsumen untuk 
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merasa puas dengan pilihan mereknya antara lain melalui kegiatan pelayanan 

purnajual. 

3. Perilaku Pembelian Menurut Kebiasaan 

Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak 

adanya perbedaan merek yang signifikan. Misalnya garam, konsumen memiliki 

sedikit keterlibatan dalam jenis produk tersebut. Konsumen pergi ke toko dan 

mencari merek produk tersebut. Jika konsumen tetap membeli merek yang sama, 

hal ini karena kebiasaan, bukan karena kesetian terhadap merek yang kuat. 

Perilaku konsumen dalam kasus produk di atas tidak melalui urutan umum 

keyakinan, sikap dan perilaku. Konsumen hanya menjadi penerima informasi 

yang pasif melalui menonton televisi atau iklan di media cetak. Pengulangan iklan 

menciptakan keakraban merek daripada keyakinan merek. 

Para pemasar produk dengan keterlibatan rendah dan sedikit perbedaan merek 

merasa efektif untuk menggunakan harga dan promosi penjualan guna mendorong 

uji coba produk, karena konsumen tidak terikat pada merek tertentu. 

4. Perilaku Pembelian Yang Mencari Variasi 

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan yang rendah namun 

perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan 

peralihan merek. Misalnya kue kering, konsumen memiliki beberapa keyakinan 

tentang kue kering, memilih merek kue kering tanpa melakukan banyak evaiuasi, 

dan mengevaluasi produk selama konsumsi. Namun, pada kesempatan berikutnya, 

konsumen mungkin mengambil merek lain karena bosan atau ingin mencari rasa 
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yang berbeda. Perpindahan merek terjadi karena mencari variasi dan bukannya 

karena ketidakpuasan. 

Strategi pemasaran semacam itu adalah berbeda untuk pemimpin pasar dan merek 

kecil dalam kategori produk tersebut. Pemimpin pasar akan berusaha untuk 

mendorong perilaku pembelian menurut kebiasaan dengan mendominasi rak-rak 

penjualan menghindari situasi kehabisan stok, dan mensponsori iklan yang sering 

kali untuk mengingatkan mereknya. 

 2.5 Tahap–tahap dalam proses Keputusan Pembelian. 

Proses putusan pembelian adalah tahap demi tahap atau langkah-langkah yang 

dilakukan oleh konsumen dalam membuat putusan pembelian terhadap produk 

atau jasa. 

 

Berikut adalah beberapa tahap dalam pengambilan keputusan pembelian : 

1. Pengenalan Kebutuhan  

Pada bagian ini merupakan proses putusan pembelian tahap pertama yang dimulai 

ketika pembeli mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan 

adanya perbedaan antara keadaan yang nyata dengan keadaan yang diinginkan. 

Kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen dapat dipicu oleh rangsangan. 

Rangsangan tersebut dapat berasal dari intern maupun ekstern.  

 

Rangsangan intern adalah rangsangan yang berasal dari salah satu kebutuhan 

pokok seperti lapar, haus muncul sampai pada tingkat yang cukup tinggi untuk 

menjadi sebuah dorongan, cara mengatasinya adalah dengan menuju objek-objek 
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yang dapat memuaskan kebutuhannya. Rangsangan eksternal merupakan 

rangsangan yang timbul dari lingkungan individu misalnya iklan. 

 

2. Pencarian Informasi  

Tahap ini merupakan tahap kedua dimana konsumen digerakkan untuk mencari 

lebih banyak informasi. Sumber–sumber informasi konsumen terdiri dari empat 

macam yaitu : 

 Sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga. 

 Sumber komersial seperti iklan, penyalur. 

 Sumber publik seperti media massa. 

 Sumber eksperensial (pengalaman) seperti penanganan, pemeriksaan, 

pengujian, penggunaan produk tersebut. 

3. Evaluasi alternatif 

Tahap ini merupakan tahap ketiga dimana konsumen mengunakan informasi yang 

didapat untuk mengevaluasi merk-merk alternatif dalam himpunan pemilihan 

yang telah dibuat sebelumnya oleh konsumen. 

 

Konsep-konsep dasar yang membantui konsumen membuat proses evaluasinya 

adalah  

 Ciri produk, setiap konsumen melihat produk berdasarkan pada ciri produk. 

 Derajat kepentingan, setiap konsumen memberikan derajat kepentingan yang 

berbeda untuk ciri-ciri yang berlainan pada setiap produk. 

 Kepercayaan merk, konsumen cenderung mengembangkan seperangkat 

kepercayaan merk tentang ciri-ciri apa yang menonjol pada setiap merk.   
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 Citra merk, merupakan himpunan kepercayaan yang melekat pada merk 

tertentu yang didapat dari pengalaman dan pengaruh persepsi dari konsumen. 

 Fungsi kegunaan, konsumen memiliki fungsi kegunaan untuk setiap ciri yang 

menunjukkan bahwa konsumen mengharapkan kepuasan produksian total 

untuk membedakan dengan tingkat yang berbeda dari produk yang berbeda. 

 Prosedur evaluasi, konsumen tiba pada sikap kearah merk-merk yang berbeda 

melalui prosedur evaluasi tertentu.  

 

4. Keputusan Pembelian  

Merupakan tahap dimana konsumen secara aktual membeli produk. Pada 

umumnya konsumen dalam hal ini menggunakan perhitungan yang berhati-hati 

dan pemikiran yang logis.  

 

Diantara langkah evaluasi alternatif putusan dengan proses pengambilan putusan 

pembeli terdapat berapa hal yang mempengaruhi konsumen, yaitu: 

 Sikap orang lain, konsumen dalam membuat putusan pembelian terkadang 

berdasarkan pada pendapat mereka sendiri dan pendapat orang lain. 

 Faktor-faktor situsional yang tidak diharapkan, konsumen membentuk niat 

pembelian berdasarkan pada faktor-faktor situsional yang diarapkannya. 

Ketika faktor-faktor situsional yang tidak diharapkan muncul, konsumen 

tersebut merubah niat pembeliannya. 

5. Perilaku Purnabeli 

Perilaku purnabeli merupakan tahap dimana konsumen melakukan tindak lanjut 

setelah membeli berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan merka terhadap produk 

atau jasa.  
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Hal yang menentukan pembeli puas atau tidak adalah terletak pada hubungan 

antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen dari 

produk. Kepuasan konsumen sangat penting karena penjualan yang dilakukan 

perusahaan bertujuan pada pelanggan baru dan pelangan yang membeli kembali. 

Biaya untuk menarik pelanggan baru biasanya relatif lebih besar dibandingkan 

dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Banyaknya pemasar tidak sekedar 

memenuhi harapan pelanggan tetapi mereka juga berusaha menyenangkan 

pelanggan karena pelanggan yang merasa senang akan cendrung membeli kembali 

suatu produk.    

Meneliti Proses Keputusan Pembelian 

Perusahan yang pintar akan meneliti proses keputusan membeli yang melibatkan 

kategori produk yang dihasilkannya. Perusahaan akan menanyakan kepada 

konsumen kapan konsumen pertama kali mengenal kategori produk dan merek 

dari perusahaan, apa kepercayaan merek, seberapa keterlibatan dengan merek, 

bagaimana konsumen membuat pilihan merek dan seberapa puas konsumen 

selelah pembelian dilakukan. 

Keadaan tersebut terjadi karena konsumen berbeda dalam cara membeli suatu 

produk tertentu. Dalam pembelian sebuah komputer beberapa konsumen akan 

banyak menghabiskan waktu dalam mencari informasi dan membuat 

perbandingan, yang lain mungkin langsung pergi ke toko komputer dan membeli 

suatu merek yang direkomendasi. Dengan demikian konsumen dapat 

disegmentasikan atau dikelompokkan menurut gaya pembelian misalnya, pembeli 
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yang berhati-hati versus pembeli yang infulsip dan starategi pemasaran yang 

berbeda dapat diarahkan kepada rnasing-masing segmen. 

Bagaimana para pemasar dapat mempelajari tahap-tahap khusus dalam proses 

pembelian untuk suatu produk tertentu. Perusahaan dapat mengintropeksi 

mengenai perilakunya sendiri (metode introsfektif). Perusahaan juga dapat 

mewawancarai sejumlah kecil pembeli terakhir, meminta konsumen untuk 

mengingat kembali kejadian-kejadian yang mendorong pembeliannya (metode 

retrosfektif). 

Perusahan dapat mencari konsumen yang merencanakan membeli produknya dan 

meminta konsumen untuk memikirkan bagaimana konsumen melewati proses 

pembelian (metode prosfektif). Dapat juga perusahaan meminta konsumen untuk 

menjelaskan cara yang ideal untuk membeli suatu produk (metode preskriptif). 

Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli menurut 

model Howard Seith dalam Mangkunegara, (1998:48) terdiri dari empat elemen 

pokok, yaitu: 

1. Bahan atau input 

Berupa dorongan dari sumber pemasaran (termasuk periklanan) yang berkaitan 

dengan berbagai macam merk seperti harga, kualitas, ketersedian dan pelayanan 

dan lingkungan sosial (kelas-kelas sosial). Hasil utama dari model ini adalah 

keputusan pembeli. 
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2. Proses Intern 

Digolongkan dalam dua bagian, yaitu pengamalan dan pembelajaran, dimana 

pembeli dapat belajar dari suatu pengamatan terlebih dahulu atau dari pengalaman 

orang lain. 

3. Hasil atau output 

Hasil dari model Howard Seith adalah keputusan untuk membeli, tidak hanya 

sekali saja, tetapi juga untuk waktu-waktu mendatang. 

4. Pengaruh eksogen 

Variabel eksogen yang mempengaruhi perilaku pembeli meskipun pengaruhnya 

tidak begitu besar, seperti: pentingnya pembelian, sifat kepribadian, status 

keuangan, batasan waktu, faktor sosial dan organisasi, kelas sosial dan 

kebudayaan. 

Dengan demikian model ini menitikberatkan pada pembelian ulang dan 

menggambarkan dinamika perilaku pembelian selama satu periode, yang 

memperlihatkan bahwa pembeli memiliki motif, pandangan dan mengambil 

keputusan melalui proses belajar. 

Jumlah dan kompleksitas kegiatan konsumen dalam pembeliannya dapat berbeda-

beda. Menurut Howard Seith dalam Mangkunegara (2008:49) ada tiga macam 

situasi pembelian, yaitu: 

1. Perilaku Responsi Rutin 

Jenis perilaku pembelian yang paling sederhana terdapat dalam suatu pembelian 

yang berharga murah dan sering dilakuan, yang pada umumnya kegiatan 

pembelian dilakukan secara rutin, tidak memerlukan banyak pikiran, tenaga dan 
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waktu. Dalam hal ini pembeli sudah memahami merek-merek beserta atributnya 

dan pembeli tidak selalu membeli merek yang sama karena dipengaruhi oleh 

kehabisan persedian atau sebab-sebab lain. 

2. Penyelesaian Masalah Terbatas 

Jenis pembelian yang lebih kompleks, dimana pembeli tidak mengetahui sebuah 

merk dalam suatu jenis produk yang disukai sehingga membutuhkan informasi 

lebih banyak lagt sebelum memutuskan untuk membeli. 

3. Penyelesaian Masalah Ekstensif 

Jenis pembelian yang sangat kompleks, dimana pembeli menjumpai jenis produk 

yang kurang dipahami dan tidak mengetahui kriteria penggunaannya. 

Banyaknya pergeseran dan perubahan trend akan mempengaruhi perilaku 

konsumen, dimana konsumen di masa depan lebih menyukai produk dengan 

merasakan sendiri, bertindak demi kepentingan sendiri, makin terlibat dalam 

dunia bisnis sehingga menjadikan pasar bekerja lebih baik. 

Pergeseran dan perubahan trend akan terlihat pada beberapa hal Simamora 

(2002:4), antara lain: 

a. Pergeseran produksi ke konsep kegunaan dengan dimensi sebagai pemakai, 

kualitas, pelayanan, jarninan dan modifikasi produk. 

 

b. Dari kelompok individu ke kerjasama yang lebih besar. 

c. Dari perekonomian regional dan nasional ke perekonomian global. 

d. Dari industri tradisional ke industri berteknologi tinggi yang kaya, berkiblat 

pada R & D. 
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e. Dari tenaga fisik tak terdidik ke tenaga terdidik yang dalam prakteknya 

dilakukan oleh tenaga-tenaga berpendidikan, penelitian, dan perangkat lunak. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan perusahaan untuk dapat mempertahankan 

Konsumen, antara lain: 

a. Perusahaan dituntut untuk menawarkan derajat kepuasan yang memenuhi 

harapan atau bahkan melampauinya. 

b. Perusahan harus dapat mengantisipasi ancaman dan pesaing yang mungkin 

melakukan  hal yang sama, atau bahkan melampaui apa yang diberikan 

perusahan kepada pelanggan.  

c. Perusahaan  harus  memperhatikan  kemampuan   intern   dalam  menghadapi 

perubahan-perubahan. 

  

 

 

 

 

 

 


