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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran  merupakan salah satu dari kegiatan – kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam 

pencapaian tujuan perusahaan tergantung pada keahlian mereka khususnya 

dibidang pemasaran. Sesuai dengan perkembangan ekonomi, maka kegiatan 

pemasaran pada suatu perusahaan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut 

juga memperluas pengertian pemasaran . Beberapa ahli berpendapat tentang 

pengertian pemasaran sebagai berikut : 

Philip Kotler dan Keller (2009 : 05)  menyatakan : “Pemasaran merupakan 

fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi 

dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi”. Menurut 

American Marketing Asociation dalam Fuad, Christin, Nurlela, Sugiarto, 

Paulus (2009 : 120)  yang menyatakan  bahwa : “Pemasaran merupakan 

pelaksanaan kegiatan usaha niaga yang diarahkan pada arus aliran barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen”. 

 



14 
 

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran   

Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan 

organisasi.  

Umumnya orang beranggapan bahwa manajemen pemasaran berkaitan dengan 

upaya pencarian pelanggan dalam jumlah besar untuk menjual produk yang telah 

dihasilkan perusahaan. Tetapi pandangan ini terlalu sempit, karena biasanya suatu 

organisasi (perusahaan) akan menghadapi kondisi permintaan produk yang 

tingkatannya berbeda-beda. Pada suatu saat mungkin tidak ada permintaan 

terhadap produknya, mungkin permintaannya cukup, permintaannya tidak teratur, 

atau terlalu banyak permintaan, sehingga manajemen pemasaran harus mencari 

jalan untuk mengatasi keadaan permintaan yang berubah-ubah ini. Jadi, 

manajemen pemasaran tidak saja berkaitan dengan upaya mencari dan 

meningkatkan permintaan, tetapi juga mengelola permintaan pada saat tertentu. 

Manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisaan, perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian program-program yang dilakukan untuk kegiatan 

pemasaran . Menurut Buchari Alma (2005 : 194) : “Manajemen pemasaran 

merupakan perencanaan, petunjuk dan pengendali dari seluruh aktivitas  

pemasaran suatu perusahaan”. Menurut Philip Kotler (2007 : 6) definisi 

menajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari 

perwujudan, penentuan harga promosi dan distribusi barang-barang, jasa dan 

gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi 

tujuan pelanggan dan organisasi. 
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2.3 Pengertian Strategi Pemasaran  

Pemasaran dalam dunia bisnis pada saat ini sangat perlu untuk diterapkan, 

untuk mengetahui bagaimana memenangkan suatu persaingan di pasar. 

Banyak kompetitor yang dihadapi dalam persaingan pasar, namun kehadiran 

para pesaing ini tidak boleh dimatikan, terutama dalam system ekonomi 

pancasila diharuskan adanya saling asuh antara pelaku bisnis kuat dan pelaku 

bisnis lemah. Karena dalam realita penerapannya di pasar masing – masing 

mencoba untuk menjadi penguasa pasar , oleh sebab itu perusahaan harus 

perlu betul untuk mengetahui bagaimana strategi bersaing yang baik.  

Menurut Buchari Alma ( 2005 : 199 ) Strategi pemasaran adalah pola 

keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, 

maksud dan tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan 

merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang 

akan dikejar oleh perusahaan. Merumuskan strategi pemasaran dibutuhkan 

pendekatan – pendekatan analisis. Kemampuan strategi pemasaran suatu 

perusahaan untuk menanggapi setiap perubahan kondisi pasar dan faktor 

biaya tergantung pada analisa terhadap faktor lingkungan, faktor pasar, faktor 

persaingan dan faktor kemampuan internal. Strategi pemasaran adalah 

himpunan asas secara tepat, konsisten dan layak dilaksanakan oleh perusahaan 

guna mencapai sasaran pasar yang dituju dalam jangka panjang dalam situasi 

persaingan yang ketat dan tertentu. 
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2.4 Pengertian Produk 

Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menerima produk yang 

memberikan nilai yang terbaik dalam hal kulaitas, penampilan dan ciri – ciri 

produk. Karena itu, perusahaan harus memutuskan usahannya untuk terus 

menerus menyempurnakan produknya. Konsep produk tidak hanya terbatas 

dengan objek fisik, melainkan segala sesuatu yang mampu memuaskan 

kebutuhan dapat disebut juga dengan produk. 

Menurut Fuad, Christin, Nurlela, Sugiarto, Paulus ( 2009 : 128 ) Produk 

adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan 

perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan.  Menurut Philip Kotler ( 2007 : 69 ) “produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Terdapat 4 tingkatan produk yaitu : 

1. Manfaat inti  

Adalah  layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. 

2. Produk dasar  

Adalah  produk yang diberikan untuk menunjang layanan atau manfaat inti. 

3. Produk yang diharapkan  

Adalah  beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli 

ketika membeli produk inti. 

4. Produk yang diinginkan  

Adalah  layanan dan manfaat inti produk yang melampaui harapan pelanggan 
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2.5 Atribut Produk 

2.5.1 Pengertian Atribut Produk 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki ciri tertentu yang 

membedakan dari persuahaan lain, ciri atau unsur tersebut adalah atribut 

produk. Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 347) atribut produk merupakan 

pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat 

yang akan diberikan, dan juga karateristik yang melengkapi fungsi dasar 

produk. 

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 9) atribut produk adalah segala sesuatu 

yang melekat pada produk serta memberikan identitas kepada produk. 

Menurut Tjiptono (2007 : 103) atribut produk merupakan unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. Manfaat ini dikomunikasikan dan disampaikan oleh 

atribut produk seperti mutu, sifat, dan rancangan. Keputusan mengenai atribut 

produk ini sangat penting dalam mempengaruhi reaksi konsumen terhadap 

suatu produk. 

2.5.2 Komponen Atribut Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 272) komponen atribut produk 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas Produk 

Kualitas/mutu merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian yang utama 

dari perusahaan, mengingat kualitas/mutu suatu produk berkaitan erat dengan 

masalah kepuasan pelanggan sehingga menciptakan ketergantungan dari 
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pelanggan akan suatu produk. Kotler Amstrong (2008 : 272) “kualitas produk 

adalah kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsi-fungsinya”. 

Kebanyakan produk disediakan pada satu diantara empat tingkatan kualitas : 

1. Kualitas rendah 

2. Kualias rata-rata sedang 

3. Kualitas baik  

4. Kualitas sangat baik  

Kualitas yang sangat baik akan sangat membangun kepercayaan konsumen 

sehingga merupakan penunjang kepuasan konsumen. Bagi sebagian 

perusahaan , meningkatkan kualitas/mutu berarti menggunakan pengendalian 

kualitas/mutu yang lebih baik untuk mengurangi cacat yang akan 

mengecewakan konsumen. Banyak perusahaan yang menjadikan 

kualitas/mutu sebagai senjata strategi yang ampuh dimana kualitas/mutu 

strategi menyangkut usaha memperoleh keunggulan lebih dari pesaing yang 

menawarkan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen secara konsisten. 

2. Fitur produk 

Fitur produk merupakan saran kompetitif untuk membedakan produk satu 

perusahaan dengan produk-produk pesaing. Sesuai pendapat yang di 

kemukakan oleh Kotler dan Amstrong ( 2008 : 272 ) : bahwa “feature are 

competitive tool for differentiating the company’s product from competitor’s 

product”, yaitu artinya fitur adalah alat untuk bersaing yang membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan-perusahaan pesaing. 
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3. Desain Produk 

Cara lain untuk menambahkan kekhasan suatu produk adalah melalui desain 

produk.  Kotler dan Amstrong (2008 : 272) “Cara lain untuk menambah nilai 

konsumen adalah melalui desain atau rancangan produk yang berbeda dari 

yang lain”. Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 272) “Desain merupakan 

totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu 

produk dari segi kebutuhan konsumen”. 

Beberapa perusahaan kini benar-benar menyadari akan arti pentingnnya 

desain. Karena dengan desain yang baik dapat menarik perhatian konsumen 

dan calon konsumen. Atribut produk memberikan  keunikan tersendiri pada 

produk sehingga membedakan produk satu dengan yang lainnya. Pemasar 

dapat memberikan penekanan pada keunggulan atribut produk melalui 

promosi yang dilakukan agar dapat mengarahkan konsumen pada saat 

konsumen melaukan pencarian suatu jenis produk, mengevaluasikan 

pengambilan keputusan dalam suatu pembelian. Berdasarkan pada pengertian 

dan konsep tentang atribut produk di atas, maka dapat disimpulkan yang 

dimaksud dengan atribut produk adalah unsur-unsur produk yang sangat 

penting, dimana meliputi beberapa komponen seperti kualitas, fitur, dan 

desain. 

Menurut Tjiptono (2007 : 104) menyatakan bahwa Atribut produk meliputi 

merek, jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. 
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1. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, 

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan 

dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.Dan 

merek juga digunakan untuk beberapa tujuan yaitu : 

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensi atau membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya.  

b. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas kepada konsumen 

c. Untuk mengendalikan pasar 

 

2. Kemasan 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus 

(wrapper) untuk suatu produk dan Tujuan kemasan antara lain meliputi : 

a. Sebagai pelindung isi (protection). Misalnya dari kerusakan, 

kehilangan, berkurangnya kadar atau isi 

b. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), 

misalnya supaya tidak tumpah, sebagi alat pemegang, mudah 

menyemprotkannya(seperti obat nyamuk, parfum) 

c. Bermanfaat dalam pemakaian ulang (reusable), misalnya untuk diisi 

kembali (refil) atau wadah lainnya 

d. Memberikan daya tarik (promotion), yaitu aspek artistik, warna, 

bentuk, maupun desainnya. 
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e. Sebagai identitas (image) produk, misalnya berkesan kokoh/awet, 

lembut, atau mewah. 

f. Distribusi (shipping), misalnya mudah disusun, dihitung, dan ditangani 

g. Informasi(labelling), yaitu menyangkut isi, pemakaian, dan kualitas 

h. Sebagai cermin inovasi produk, berkaitan dengan kemajuan teknologi 

dan daur ulang 

3. Pemberian Label (Labelling) 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan  informasi 

mengenai produk dari penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari 

kemasan, atau bisa pula merupakan tanda pengenal yang dicantumkan 

kepada produk.secara garis besar terdapat tiga macam label yaitu: 

Brand label, yaitu bernama merek yang diberikan pada produk atau 

dicantumkan pada kemasan 

a. Descriptive label, yaitu label label yang memberikan informasi 

obyektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan dan kinerja 

produk, serta karakteristik-karakteristik lainya yang berhubu\ngan 

dengan produk 

b. Grade label, yaitu label yang mengidentifikasi penilai kualitas produk 

(product’s judged quality) dengan suatu huruf, angka, atau kata. 

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Services) 

produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu jasa 

sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai pelengkap. Produk 

inti umumnya sangat bervariasi antara tipe bisnis yang satu dengan tipe 

yang lain, tetapi layanan pelengkapnya mempunyai kesamaan. Layanan 
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pelengkap dalam diklasifikasikan menjadi delapan kelompok, yaitu: 

Informasi, misalnya jalan/arah menuju tempat produsen, jadwal atau 

skedul penyampaian produk/jasa, harga, intruksi mengenai cara 

menggunakan produk inti atau pelayanan pelengkap, peringatan 

(warning), kondisi penjualan/layanan, pemberitahuan adanya perubahan, 

dokumentasi, konfirmasi reservasi, rekapitulasi rekening,  

5. Jaminan (Garansi) 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atau produknya 

kepada konsumen, diman para konsumen akan diberi ganti rugi bila 

produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan 

dijanjikan. 

2.6 Keputusan Pembelian  

2.6.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan suatu penentuan apa yang akan dibeli atau 

tidaknya oleh konsumen, keputusan didasarkan kepada hasil yang diperoleh 

dari kegiatan atau aktivitas sebelum pembelian. Keputusan pembelian akan 

hadir dalam suatu proses pembelian setelah mempertimbangkan adanya 

kebutuhan yang dirasa konsumen dan adanya kegiatan atau aktivitas lain yang 

dilakukan sebelum pembelian serta besarnya jumlah kemampuan dana yang 

dimiliki. Pemahaman mengenai keputusan pembelian konsumen meliputi 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan tidak menggunakan barang atau jasa. Memahami 

konsumen tidaklah mudah karena setiap konsumen memutuskan pembelian 

tertentu yang berbeda-beda dan sangat bervariasi. 
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Menurut Kotler dan Keller (2009 : 184) Keputusan Pembelian merupakan 

suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih alternatif. Keputusan Pembelian 

menurut Schiffman Kanuk (2006 : 184) pemilihan dari dua atau lebih 

alternatif pemilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang harus 

membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Biasanya  keputusan pembelian konsumen akan terwujud untuk membeli 

merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa muncul di antara niat 

pembelian dan keputusan pembelian. 

 

2.6.2 Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 184) terdapat lima proses pengambilan 

keputusan pembelian bagi konsumen, yaitu : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah, pembeli yang 

mengenal masalah atau kebutuhan akan merasakan perbedaan antara keadaan 

actual dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat dirangsang dengan 

rangsangan internal, bila salah satu dari kebutuhan seseorang muncul pada 

tingkat yang cukup tinggi akan terjadi sesuatu dorongan. Kebutuhan dapat 

pula dirangsang oleh rangsangan eksternal, yaitu rangsangan akan kebutuhan 

konsumen yang berasal dari luar diri seseorang. Pemasar perlu 

memperhatikan faktor dan situasi yang dapat merangsang pengenalan masalah 

dan kebutuhan konsumen. 
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2. Pencarian Informasi 

Seseorang konsumen yang bergerak untuk mengkonsumsi suatu produk yang 

dapat memuaskan kebutuhan dirinya, maka konsumen akan membeli produk 

tersebut, jika tidak konsumen akan melakukan pencarian informasi yang 

berhubugan dengan kebutuhan tersebut. Setiap informasi menjalankan hal 

yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Konsumen dapat memperoleh beberapa sumber, yaitu : 

a. Sumber Pribadi 

Informasi ini bersumber dari keluarga, teman, tetangga dan oang terdekat 

dengan pribadi seseorang. 

b. Sumber Komersial  

Informasi ini bersumber dari iklan, wiraniaga, penyalur dan pajangan 

c. Sumber Politik  

Informasi ini bersumber dari media masa, organisasi pemikat konsumen dan 

sebagainya. 

3. Evaluasi Prilaku 

Pelaksanaan evaluasi prilaku pembelian tergntung pada konsumen dan situasi 

pembelian yang spesifik. Konsumen harus menggunakan perhitungan yang 

hati-hati dan pemikiran yang logis. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian konsumen akan terwujud untuk membeli produk yang 

paling dia sukai apabila konsumen telah melakukan tahap evaluasi. Diantara 

langkah evaluasi dan keputusan pembelian akan hadir dua faktor yang 
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berpengaruh, yaitu faktor situasional yang di harapkan dan faktor dari sikap 

orang lain. 

5. Perilaku Purnabeli 

Tugas seseorang pemasar belum berakhir ketika produknya sudah dibeli. 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan 

akan terlibat dalam prilaku purnabeli pada pemasar. Hubungan antara harapan 

dan kinerja yang dirasakan dari suatu produk. 

 

2.6.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Menurut James, Roger, dan Paul dalam Saladin (2003 : 19) perilaku 

konsumen adalah tidakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Perilaku konsumen 

menurut Philip Kotler dan Keller (2009 : 166) dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Budaya 

Terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas sosial yang merupakan hal yang 

sangat penting dalam perilaku konsumen. 

a. Budaya, merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. 

b. Sub budaya, terdiri dari kebangsaan, agama, bahasa, kelompok ras, dan 

daerah geografis. 

c. Kelas sosial, adalah kelompok-kelompok yang relatif homogen dan 

bertahan lama dalam masyarakat dan tersusun secara hirarki dan 

keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa. 
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2. Faktor Sosial 

Faktor – faktor sosial meliputi : 

a. Kelompok referensi merupakan seluruh kelompok yang mempengaruhi 

langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari : 

1) Kelompok primer, yaitu dengan adanya interaksi yang cukup 

berkesinambungan. 

2) Kelompok sekunder, yaitu cenderung lebih resmi dan yang mana 

interksi yang terjadi kurang berkesinambungan. 

3) Kelompok aspirasi, yaitu kelompok yang seseorang ingin menjadi 

anggotanya. 

4) Kelompok diasosiatif, yaitu sebuah kelompok yang nilai atau 

perilakunya tdak disukai oleh individu. 

Kelompok referensi ini dapat mempengaruhi prilaku seseorang dalam 

membeli suatu produk yang ditawarkan. Pertama kelompok ini akan 

memperlihatkan pada seseorang prilaku dan gaya hidup baru, kedua mereka 

akan mempengaruhi sikap dan konsep jati diri, ketiga mereka akan 

menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang mempengaruhi pilihan 

produk yang akan dibeli seseorang. 

b. Keluarga  

Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang 

pertama adalah keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari 

orang tualah seseorang mempunyai pandangan tentang agama, politik, 

ekonomi, dan  merasakan ambisi pribadi nilaidan atau harga diri dan cinta. 
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Yang kedua adalah keluarga prokreasi yang merupakan pasangan hidup anak-

anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli dan pengonsumsi 

yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif. 

Pemasaran perlu mengetahui interaksi antara para anggota keluarga dalam 

mengambil keputusan dan berapa besar pengaruh dari mereka masing-masing. 

Sehingga dapat memahami dinamika pengambilan keputusan dalam 

menerapka strategi pemsaran yang terbaik. 

c. Peran dan Status 

Sesorang pada umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya 

seperti keluarga, klub, dan organisasi. Posisi orang tersebut dalam setiap 

kelompok dapat didefinisikan dalam istilah peran dan status. Setiap peran dan 

status seseorang dalam masyarakat akan mempengaruhi sebagian dari prilaku 

dalam pembelian 

 

3. Faktor-faktor Pribadi 

Putusan pengonsumsi dalam melakukan pembelian juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi, yaitu : 

a. Unsur dan Tahapan dalam Siklus Hidup 

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. 

Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasikan tahapan-tahapan dalam 

siklus hidup psikologis. 

b. Pekerjaan  

Seseorang juga di pengaruhi pola konsumsinya antara lain dikarenakan 

pekerja satu dengan yang lainnya akan berbeda kebutuhan dan daya belinya. 
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c. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang di belanjakan, 

tabungan dan hartanya, kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap 

mengeluarkan lewat tabungan. 

d. Gaya Hidup 

Gaya hidup sangat mempengaruhi pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikannya dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup juga 

menggambarkan keseluruhan hidup seseorang dengan lingkungannya. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian bias di ibaratkan karakteristik psikologis dari seseorang yang 

berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relative 

konsisten dan bertahan lama trhadap lingkungannya. 

4. Faktor-faktor Psikologis 

a. Motivasi  

Motivasi menurut Philip Kotler ( 2009 : 166) adalah keberadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan tertentu mencapai tujuan. 

b. Persepsi  

Seseorang termotivasi untuk bertindak, bagaimana seseorang termotivasi 

untuk bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. 

Persepsi adalah suatu proses dimana sesorang memilih, mengorganisasikan, 

mengertikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang 

berarti dari dunia ini. 
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c. Proses Belajar 

Prilaku manusia adalah pengaruh dari hasil belajarnya. Pembelajaran 

konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan pemasar dapat dihasilkan 

melalui dorongan yang merupakan rangsangan internal yang memotivasi 

tindakanm petunjuk berapa rangsangan yang menentukan kapan, dimana, 

dann bagaimana seseorang menanggapi produk tersebut, serta tanggapan yang 

akan menentukan tindakan untuk membeli atau tidak membeli produk 

tersebut. 

d. Keyakinan  

Keyakinan merupakan suatu gambaran pemikiran yang dianut oleh orang 

tersebut mengenai sesuatu hal. 

e. Sikap  

Sikap menurut Philip Kotler (2009 : 166) adalah evaluasi, perasaan, 

emosional, dan kecenderungan tindakan yang menggantungkan atau tidak 

menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap beberapa objek 

atau gagasan. 

 

2.6.4 Struktur Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan 

kumpulan yang terorganisir Komponen –komponen tersebut antara lain : 

1. Keputusan tentang jenis produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan pembelian suatuproduk atau 

menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus 
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memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli suatu 

produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. 

2. Keputusan konsumen tentang bentuk produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan pembelian suatu produk. Keputusan 

tersebut menyangkut pula ukuran, mutu, corak, dan sebagainya. Dalam hal 

ini, perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan 

konsumen tentang produk yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan 

daya tarik mereknya 

 

3. Keputusan tentang merek produk 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. 

Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, 

perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen harus memilih sebuah 

merek dalam melakukan pembeliannya, merek yang sudah dikenal memiliki 

nama yang akan memudahkan konsumen dalam mengambil keputusannya. 

 

4. Keputusan tentang penjualan produk 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. 

Dalam hal ini produsen, pedagang besar dan pengecar harus mengetahui 

bagaimana konsumen menyukai barang tersebut. 

 

5. Keputusan tentang jumlah produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang 

akan dibelinnya pada suatu saat. Dalam hal ini, perusahaan harus menyiapkan 

banyaknya produk yang sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para 

pembeli. 
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6. Keputusan tentang waktu pembelian produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan dia harus melukakan 

pembelian. Masalah ini menyangkut tersediannya uang untuk membeli 

produk. Oleh karena itu perusahaan dapat mengukur waktu produksi dan 

kegiatan pemasaran. 

2.7   Penelitian Terdahulu 

Tabel  2.1 : Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil/Kesimpulan 

Mona Aristiya  

(2012) 

Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Kecap 

ABC (Studi Kasus 

Ibu Rumah Tangga 

di Kecamatan 

Sukarame 

Palembang 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Variabel merek, 

harga dan kualitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

produk kecap ABC, 

dari hasil analisis 

juga terbukti atribut 

produk berpengaruh 

dominan terhadap 

keputusan pembelian 

produk Kecap ABC 

Aji Setyabudi 

(2010) 

Analisis 

Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Motor Suzuki 

Smash Di Kota 

Semarang 

Analisis 

regresi 

berganda 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

harga, merek, 

kualitas, dan 

ciri/keistimewaan 

terhadap keputusan 

pembelian motor 

Suzuki Smash 

Wahyu 

Sampurna 

Rachmad 

(2010) 

Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Konsumen Memilih 

Motor Honda Pada 

PT. Astra Honda 

Motor (AHM) 

Cabang Palembang 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

kualitas produk 

terhadap keputusan 

pembelian motor 

Honda  
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Pada penelitian dari Mona Aristiya yang berjudul Pengaruh Atribut Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Kecap ABC (Studi Kasus Ibu Rumah Tangga 

Di Kecamatan Sukarame Palembang) mempunyai persamaan dengan 

penelitian saya yaitu tentang pengaruh atribut dan keputusan pembelian. 

Adapun perbedaannya adalah yang pertama adalah objek penelitian dan juga 

variabel X yang diambil untuk atribut produk yaitu harga, merek dan kualitas. 

Hal yang saya kutip dari penelitian ini adalah tinjauan pustaka dan metode 

penelitian yang digunakan. 

Pada penelitian Wahyu Sampurna Rahmat yang berjudul Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Motor Honda Pada PT. Astra 

Honda Motor (AHM) Cabang Palembang mempunyai persamaan dengan 

penelitian saya yaitu tentang atribut produk dan keputusan pembelian. Adapun 

perbedaannya adalah objek penelitian dan variabel X yang diambil untuk 

atribut produk yaitu harga, merek dan kualitas. Hal yang saya kutip dari 

penelitian ini adalah tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan 

Pada penelitian Aji Setyabudi yang berjudul Analisis Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Motor Suzuki Smash Di Kota 

Semarang mempunyai persamaan dengan penelitian saya yaitu tentang 

kualitas produk dan keputusan pembelian. Adapun perbedaannya adalah objek 

penelitian dan variabel X yang diambil untuk atribut produk yaitu kualitas. 

Hal yang saya kutip dari penelitian ini adalah  mengenai tinjauan pustaka. 

 

 


