
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Pemasaran 

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan 

penjualan adalah aspek pemasaran (Kotler, 2009:10) mengemukakan pengertian 

pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk penciptaan, 

penawaran dan pertukaran nilai produk dengan lainnya. Sedangkan konsep 

pemasaran menurut Basu (2005:17) adalah pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dalam 

pelaksanaan konsep pemasaran perusahaan harus berorientasi kepada konsumen. 

 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan pemasaran adalah suatu kegiatan usaha 

untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen akan 

barang dan jasa melalui proses pertukaran, mengembangkan dan merencanakan 

barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, serta 

kemudian menetapkan harga, promosi dan saluran distribusi yang terbaik bagi 

produk dan jasa tersebut atau yang lebih dikenal dengan bauran pemasaran 

(marketing mix) Yulianto (2010:13). 

 

Orang dapat mengasumsikan bahwa akan selalu ada kebutuhan akan penjualan. 

Akan tetapi, tujuan pemasaran bukan untuk memperluas penjualan hingga 

kemana–mana. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami 
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pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan 

dan selanjutnya menjual dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya 

menghasilkan seorang pelanggan yang siap membeli. Semua yang dibutuhkan 

selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa itu Drucker (dalam Kotler, 

2004:10). 

 

Tjiptono (2007:19) berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

adalah dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

memahami perilaku konsumen. 

 

Konsep pemasaran dinyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung 

pada pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan 

kepuasan yang diinginkan konsumen, lebih baik dari yang dilakukan oleh pesaing. 

Dengan konsep ini, perusahaan mampu membuat apa yang diinginkan oleh 

konsumen dan karena kepuasan yang dirasakan oleh konsumennya, akan 

menghasilkan laba bagi perusahaan. (Kotler dan Armstrong, 2010) 

 

Dalam proses pemasaran terdapat lima langkah sederhana. Dalam empat langkah 

pertama, perusahaan bekerja untuk memahami konsumen, menciptakan nilai 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat dan di langkah 

terakhir, perusahaan menuai manfaat dari penciptaan nilai pelanggan yang unggul. 

Oleh karena itu, mereka pada waktunya menangkap nilai dari konsumen dalam 

bentuk penjualan, keuntungan dan ekuitas pelanggan jangka panjang. (Kotler dan 

Armstrong, 2010) 
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2.2 Harga 

Harga menurut Guntur (2010) merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 

yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dan merupakan 

unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan 

cepat. Menurut Kotler dan Armstrong (2010) harga merupakan sejumlah uang 

yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau 

jasa yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. 

Menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah 

sejumlah uang yang dibutuhkan untuk menukarnya dengan produk atau jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen; juga salah satu dari bauran pemasaran 

yang berperan penting dalam pemasaran. Harga memiliki peranan utama dalam 

proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu (Tjiptono, 2004:152-153): 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling 

tinggi. Tujuan dikenal dengan istilah maksimal laba. (Tjiptono, 2004) 

2. Tujuan berorientasi pada volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga 

berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu agar dapat mencapai 

target volume yang diinginkan. (Tjiptono,2004) 
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3. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menentukan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisiusnya. (Tjiptono, 2004) 

4. Tujuan stabilisasi harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan pula harga mereka. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan 

menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga 

suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. (Tjiptono, 2004) 

 

2.3 Bingkai Harga / Framing 

Dalam jurnalnya, Chen et al (1998) dalam Pandora dkk (2012) yang berpendapat 

bahwa framing dapat mempengaruhi kognitif seseorang dalam melakukan 

pemilihan dari pengambilan keputusan sebuah masalah. Pendapat Chen et al 

tersebut, didukung oleh Weber et al (2000) dalam Pandora dkk (2012). 

Menyatakan bahwa perbedaan perilaku atau pilihan seseorang, framing berkaitan 

erat dengan pengambilan keputusan. Hal ini berarti framing, memiliki peran 

penting dalam perilaku seseorang dalam menetapkan pilihan atau dalam 

pengambilan keputusan. Wu dan Cheng (2011) yang mengatakan, framing atau 

pembingkaian adalah suatu hal yang dapat meningkatkan efek tanggapan atau 

respon masyarakat dari sebuah presentasi. 

 

Jin et al (2012) mengangkat framing dari sisi guna pemilihan atau option framing 

dimana Jin et al mengatakan bahwa option framing membantu pembeli untuk 
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memilih dari sekian banyak pilihan yang ada. Jika dihubungkan, dari pengertian 

framing menurut para ahli maka dapat ditarik sebuah benang merah mengenai 

framing, yaitu sebuah alat yang digunakan pemasar untuk memberikan persepsi 

lain dari sebuah presentasi sehingga dapat membuahkan perilaku yang berbeda 

juga membantu penerima framing untuk dapat menentukan pilihan dari pilihan-

pilihan yang ada. 

 

2.3.1 Efek Framing 

Menurut Wu dan Cheng (2011) mengatakan bahwa efek framing terbagi menjadi 

tiga jenis yaitu : 

1. Attribute Framing, Terjadi ketika penilaian individu bervariasi sebagai 

fungsi dari label yang digunakan untuk menggambarkan atribut dari objek 

tertentu. 

2. Goal Framing,: Pesan persuasif sebagai bingkai untuk menekankan 

konsekuensi positif atau negatif dari perlakuan suatu tindakan atau tidak. 

3. Risky Choice Framing Effects, Terjadi ketika pilihan berisiko dan pilihan 

tanpa risiko sebesar nilai yang diharapkan, ini tergantung pada apa pilihan 

yang dijelaskan dalam istilah positif atau negatif. 

 

Sedangkan Menurut Levin et al (1998) dalam Pandora dkk (2012) mengatakan 

bahwa efek framing juga terbagi menjadi tiga jenis tetapi dengan pengertian yang 

berbeda dari pendapat  Wu dan Cheng (2011), yaitu: 
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1. Attribute Framing, Efek yang mempengaruhi evaluasi karakteristik objek 

atau kejadian. 

2. Goal Framing, Efek yang mempengaruhi persuasi dari komunikasi. 

3. Risky Choice Framing Effects, Efek untuk menggambarkan bagaimana 

valensi mempengaruhi keinginan dalam pengambilan resiko 

 

2.3.2 Diskon Bingkai Harga / Price Discount Framing 

Framing sangat erat kaitannya dengan titik referensi, yaitu sebuah titik yang 

dijadikan patokan dalam sebuah perbandingan. Logikanya, sesuatu akan terlihat 

lebih rendah ketika berada di bawah titik referensi. Begitu juga sebaliknya, dapat 

terlihat sangat tinggi bila berada di atas titik referensi. Dalam framing, titik 

referensi ini menjadi „bingkai‟ seseorang dalam mempertimbangkan 

kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan yang telah ter-framing 

tersebutlah yang kemudian dievaluasi oleh sang pemilih. 

Salah satu contoh adalah kebijakan „mencoret harga awal‟ yang dilakukan oleh 

para retail tersebut. Pada awalnya mereka menuliskan dengan tinggi berapa harga 

awal, yang seringkali jauh lebih mahal, misalnya Rp. 2 juta. Angka yang besar itu 

secara otomatis menjadi titik referensi kita karena informasi tersebut kita dapatkan 

terlebih dahulu. Kemudian, para retail tersebut „mencoret harga awal‟ tersebut dan 

memberikan angka Rp. 500.000 di bawahnya. Tidak lupa dengan menambahkan 

kata-kata semacam “turun harga!” atau “Diskon besar-besaran!” atau mungkin 

kata-kata „ajaib‟lainnya, karena kita awalnya memandang angka Rp. 2 juta 

sebagai patokan, harga Rp. 500.000 yang berada di bawahnya akan terlihat jauh 
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lebih murah. Yang diharapkan, tentu saja, kita menjadi lebih „welcome‟ pada 

harga tersebut (Rp. 500.000) dan memandang biaya tersebut sebagai „biaya yang 

murah‟. 

Selisih antara titik referensi, yaitu Rp. 2 juta dengan harga yang dibayar, yaitu Rp. 

500.000, akan terlihat sebagai keuntungan bagi pembeli. Mereka akan merasa 

membayar (jauh) lebih murah bila dibandingkan dengan apa yang bisa mereka 

dapatkan. Hal ini tentu saja membuat mereka, setidaknya beberapa dari mereka, 

mulai menyadari keuntungan yang mereka peroleh. Perasaan „untung‟ itulah yang 

dikejar para retail untuk meningkatkan keinginan konsumen membeli barang yang 

dimaksud. 

Dalam framing pemakaian bahasa pun bisa menjadi hal yang sangat penting. 

Dengan menggunakan bahasa yang mengedepankan sisi positif, seseorang akan 

memandang informasi tersebut sebagai informasi yang menguntungkan. Misal 

pemakaian kata “80% lulusan terserap menjadi tenaga kerja” lebih dipilih menjadi 

tagline sebuah universitas swasta daripada “20% lulusan menjadi pengangguran”, 

meskipun memiliki arti yang sama. 

Bagi produsen, framing mungkin salah satu cara untuk menjaring ketertarikan 

sebanyak-banyaknya tanpa bermaksud membohongi para konsumen. Mereka 

menyampaikan kebenaran meskipun dibungkus sedemikian rupa dengan bingkai 

yang cantik. Tentu saja tidak ada yang salah dengan hal itu. Konsumen pun tidak 

dapat dikatakan merugi. Mereka merasa untung dengan melihat adanya selisih 

dari titik referensi dengan harga yang mereka bayar. 
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Analisis framing merupakan suatu ranah studi komunikasi yang menonjolkan 

pendekatan multidisipliner dalam menganalisis pesan-pesan tertulis maupun lisan. 

Konsep framing atau frame sendiri bukan berasal dari ilmu komunikasi,  elainkan 

dari ilmu kognitif (psikologis). Akan tetapi, konsep ini lebih populer dipakai 

dalam ranah komunikasi massa. 

Menurut pendekatan psikologi, dalam framing yang terutama dilihat adalah 

adanya pengaruh kognisi seseorang dalam membentuk skema tentang diri, 

sesuatu, atau gagasan tertentu. Teori framing banyak berhubungan dengan teori 

mengenai skema atau kognitif yang mempelajari bagaimana seseorang memahami 

dan melihat realitas dengan skema tertentu. Sebagai contoh adalah teori atribusi 

dari Heider yang melihat manusia pada dasarnya tidak dapat mengerti dunia yang 

sangat kompleks. Oleh karenanya, individu berusaha menarik kesimpulan dari 

sejumlah besar informasi yang dapat ditangkap oleh pancaindera sebagai dasar 

hubungan sebab akibat. Atribut tersebut dipengaruhi baik dari faktor personal 

maupun pengaruh dari lingkungan. 

Ada beberapa komponen yang menjadi alat analisis dalam analisis framing yang 

dikembangkan oleh Gamson (2001) dalam Pandora dkk (2012), pertama, elemen 

inti gagasan (idea element) yaitu ide atau pemikiran yang dikembangkan dalam 

teks itu kemudian didukung dengan symbol tertentu untuk menekankan arti yang 

hendak dikembangkan dalam teks. Simbol itu dapat diamati dari pemakaian kata, 

kalimat, grafis, atau pemakaian foto atau aksentuasi gambar tertentu. Kedua, 

perangkat pembingkai (framing devices) dipakai untuk memberikan citra negatif 
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maupun positif terhadap suatu teks (reasoning devices) yang berpotensi membawa 

konsekuensi (consequences) yang merujuk pada suatu gagasan tertentu. 

Semua elemen dalam perangkat pembingkai tersebut digunakan untuk memberi 

citra tertentu atas seseorang atau peristiwa tertentu. Citra itu juga dilakukan 

dengan memberi label (depiction) terhadap suatu peristiwa dan citra juga dapat 

ditekankan dengan melakukan ilustrasi (Junaedi, 2007). 

Perbedaan bentuk pembingkaian harga akan mengarahkan konsumen terhadap 

evaluasi yang berbeda pula. Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Kahneman dan 

Tversky (1979) dalam Pandora dkk (2012), menunjukkan bahwa price discount 

framing yang dilakukan untuk kegiatan promosi dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan penilaian kognitif dari konsumen. Retailer sering 

mencoba mempengaruhi persepsi konsumen dan intense membeli dengan 

membuat variasi bentuk dari diskon dan juga cara membingkai promosi. 

Gendall, dkk (2006) menyatakan bahwa harga diskon merupakan salah satu 

strategi penyesuaian harga yang sering dilakukan oleh pemasar karena diskon 

dapat merangsang pembelian secara cepat dari produk yang dipromosikan 

sehingga dapat meningkatkan penjualan. Cara yang paling efektif untuk 

menerapkan harga diskon, termasuk didalamnya adalah cara menampilkannya, 

atau disebut pembingkaian ternyata memiliki implikasi manajerial yang penting 

bagi para retailer dan juga produsen. 
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Terdapat beberapa cara pembingkaian pesan untuk menyatakan harga diskon. 

Misalnya adalah, harga diskon yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan 

dalam bentuk moneter (dalam hal ini adalah rupiah). Dalam beberapa kasus pula, 

harga diskon dapat dibingkai dengan kalimat atau teks seperti “buy one, get one 

free” atau “two for the price of one”. Dampak atau efek dari bentuk 

pembingkaian ini akan tergantung pada konsumen tersebut dalam memprosesnya 

dan mengartikan pesannya. Sebuah efek dari pembingkaian (framing) dikatakan 

terjadi bila timbul deskripsi yang berbeda dari suatu situasi yang sama sehingga 

membuat preferensi yang berbeda pula. 

2.3.2.1 Actual Price  

Actual price didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan untuk membeli 

produk (Chapman dan Wahlers, 1999) dalam Sutanto (2010).  Konsep harga 

(price) merupakan konsep merupakan satu-satunya konsep unsur bauran 

pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, 

sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan 

timbulnya biaya. Berdasarkan sudut pandang konsumen, harga seringkali 

digunakan sebagai indikator nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan 

manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa (Tjiptono, 2007). 

Tjiptono (2007) menyatakan bahwa harga memiliki dua peranan utama dalam 

proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan 

informasi. 
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Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya 

pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai 

alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.  

Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik” konsumen 

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 

dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk 

atau manfaatnya secara objektif. Presepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga 

yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.  

2.3.2.2 Reference price 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami persepsi harga adalah dengan 

pemrosesan informasi. Dalam pemrosesan informasi harga secara kognitif, 

konsumen dapat membuat perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan 

sebuah harga atau rentang harga yang telah terbentuk dalam benak mereka untuk 

produk tersebut. Reference price didefinisikan sebagai harga standar yang dipakai 

oleh konsumen dalam menilai harga suatu produk (Wirawan, 2007). Harga dalam 

benak mereka yang digunakan untuk melakukan perbandingan ini disebut harga 

referensi internal.referensi harga internal merupakan harga yang dianggap 

kosnumen sebagai harga yang pantaas, harga yang selama ini memang ditetapkan 

untuk suatu produk atau apa yang dianggap oleh konsumen sebagai harga pasar 
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yang rendah atau harga pasar yang tinggi.pada dasarnya referensi harga internal 

bertindak sebagai penuntun dalam mengevaluasi apakah harga yang ditetapkan 

dapat diterima konsumen atau tidak. 

Harga yang ditetapkan untuk suatu merek tertentu dapat dianggap sebagai suatu 

ciri dari produk. Pengetahuan ini kemudian akan dibandingkan dengan harga dari 

merek lain dalam satu kelas produk yang sama, ciri-ciri lain dari merek yang 

diamati dan dari merek-merek lainnya serta biaya-biaya konsumen lainnya. Pada 

akhirnya akan terbentuk sebuah sikap terhadap berbagai alternatif merek yang 

ada. Konsumen menggunakan harga sebagai indikator dari kualitas suatu produk 

karena konsumen percaya bahwa harga pasar ditentukan oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran yang kompetitif. Oleh karena itu, jika konsumen 

percaya bahwa harga dan kualitas mempunyai hubungan yang positif 

menunjukkan bahwa konsumen menggunakan harga sebagai indikator dari 

kualitas. Persepsi pengorbanan (perceived sacrifice) berdasarkan pada actual 

price yang harus dibayar sehingga apabila actual price yang dibayar konsumen 

berkurang maka jumlah dari perceived sacrifice juga akan berkurang. (Chapman 

dan Wahlers, 1999, dalam Sutanto, 2010). 

2.3.2.3 Teks in frame 

Teks in frame merupakan kata-kata yang sering digunakan oleh para retail untuk 

menarik minat belanja para calon konsumennya yang dikemas dalam bingkai. 

Penyampaian program potongan harga seringkali dikomunikasikan melalui 

framing atau pembingkaian pesan.  
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Framing adalah sebuah fenomena yang mengindikasikan pengambil keputusan 

akan memberi respon dengan cara berbeda pada masalah yang sama jika disajikan 

dalam format berbeda. Pembingkaian (framing) atas informasi dapat 

mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Framing sangat berkaitan 

erat dengan titik referensi. Dalam framing, titik referensi ini menjadi bingkai 

seseorang dalam mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan-

kemungkinan yang telah terbingkai tersebutlah yang kemudian dievaluasi oleh 

pembuat keputusan.  

 

Menurut Agarwal dan Teas (2001) dalam Junaedi (2007), sumbangan psikologis 

yang diberikan kata-kata dalam bingkai harga berkaitan erat dengan appeals yang 

digunakan untuk membujuk calon konsumen untuk membeli dengan 

mengendalikan perhatiannya dan memberi kesan pada ingatannya sehingga bila 

membutuhkan barang-barang tersebut maka akan muncul dalam ingatannya akan 

merek barang-barang tertentu. 

 

2.4 Keputusan Pembelian Konsumen 

Keinginan untuk membeli memiliki hubungan secara positif dengan persepsi nilai. 

Pada saat konsumen menilai bahwa pengorbanan yang dilakukan pada saat 

membeli produk sesuai dengan manfaat, nilai maupun kepuasan yang akan 

diterima maka konsumen akan cenderung untuk membeli produk tersebut. 

Chapman dan Wahlers (1999) dalam Sutanto (2010) mengemukakan bahwa minat 

membeli didefinisikan sebagai keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. 

Konsumen akan memutuskan produk yang akan dibeli berdasarkan persepsinya 
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terhadap produk tersebut berkaitan dengan kemampuan produk tersebut dalam 

memenuhi kebutuhannya. Willingness to buy dipengaruhi oleh nilai tambah suatu 

produk, dimana biaya yang dikeluarkan seimbang dengan keuntungan yang akan 

diperoleh (Grewal, et al, 1998, dalam Sutanto, 2010) 

 

Perilaku (behavior) adalah tindakan spesifik yang secara langsung dapat dilihat 

dan diamati. Perilaku Pembelian (Buying Behavior) adalah proses pengambilan 

keputusan dan tindakan seseorang dalam pembelian dan penggunaan produk. 

Swastha dan Handoko (2008) menjelaskan bahwa perilaku pembelian adalah 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

Pengambilan keputusan oleh konsumen akan berbeda menurut jenis keputusan 

pembelian. Assael (dikutip oleh Simamora, 2004), membedakan empat tipe 

perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan 

tingkat perbedaan di antara merek, yaitu: 

1. Buying Behavior (Perilaku Membeli yang Rumit) 

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan tinggi dalam 

pembelian. Perilaku ini menyingkapkan adanya perbedaan-perbedaan yang 

jelas di antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu 

membeli produk-produk yang harganya mahal, tidak sering dibeli, berisiko 

dan dapat mencerminkan diri pembelinya. Biasanya konsumen tidak tahu 
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terlalu banyak tentang kategori produk dan harus belajar untuk 

mengetahuinya. 

2. Dissonance Reducing Buying Behavior (Perilaku Membeli untuk Mengurangi 

Ketidakcocokan) 

Perilaku membeli mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen 

menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merek. Perilaku membeli 

ini terjadi untuk pembelian produk mahal, tidak sering dilakukan, berisiko, 

dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. 

Pembeli biasanya mempunyai respons terhadap harga atau yang memberikan 

kenyamanan. Konsumen akan memperhatikan informasi yang mempengaruhi 

keputusan pembelian mereka. 

3. Habitual Buying Behavior (Perilaku Membeli Berdasarkan Kebiasaan) 

Dalam hal ini, konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan 

berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara 

berulang bukan karena merek produk, tetapi karena sudah mengenal produk 

tersebut. Setelah membeli, konsumen tidak mengevaluasi kembali mengapa 

mereka membeli produk tersebut karena mereka tidak terlibat dengan produk. 

4. Variety Seeking Buying Behavior (Perilaku Pembeli yang Mencari 

Keragaman) 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari 

keragaman dan bukan kepuasan. Perilaku demikian biasannya terjadi pada 
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produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba 

merek-merek baru. 

 

Sebelum sampai pada keputusan pembelian, konsumen umumnya melakukan 

beberapa tahapan yang harus dilalui, lazimnya disebut dengan istilah tahapan 

proses minat beli konsumen. Menurut Kottler dan Amstrong (2010), konsumen 

melalui lima tahap proses keputusan pembelian, yaitu: 

1. Problems Recognition 

Pada tahap problems recognition (pengenalan kebutuhan), konsumen 

merasakan adanya perbedaan antara keadaan yang nyata dengan keadaan 

yang diinginkan untuk dapat dipenuhi, sehingga melahirkan kebutuhan. 

Kebutuhan seseorang dapat berasal dari stimuli intern atau dorongan dari 

dirinya sendiri juga dapat berasal dari stimuli ekstern. 

Pada kondisi ini konsumen merasakan adanya kebutuhan yang ingin dapat 

dipenuhi, sehingga memotivasi konsumen untuk mencari informasi. 

2. Information Search 

Pada tahap information search (pencarian informasi), konsumen yang 

tergerak oleh stimuli akan berusaha mencari banyak informasi, baik 

informasi dari dalam ingatannya sendiri (internal) maupun informasi dari 

lingkungan luar (eksternal). Sumber-sumber informasi konsumen dapat 

berasal dari (1) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan. (2) 

Sumber komersial: iklan, tenaga penjual, pedagang, perantara, 

pengemasan. (3) Sumber umum: media massa, organisasi rating 

konsumen. Banyak informasi yang diperoleh merupakan pembendaharaan 
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di dalam diri konsumen untuk dievaluasi. Banyaknya pengaruh yang 

berasal dari sumber-sumber informasi bervariasi menurut kategori produk 

dan karakteristik pembeli. Sebaliknya, kekurangan informasi baik 

informasi produk, merek, maupun harga dapat menyebabkan disonansi 

kognitif dalam diri konsumen. 

3. Evaluation of Alternitives 

Pada tahap evaluation of alternatives (evaluasi alternatif), konsumen 

mengevaluasi banyak informasi atau alternatif yang masuk dan 

menyempitkannya menjadi beberapa alternatif, dan selanjutnya dievaluasi 

kembali hingga menemukan satu alternatif yang benar-benar mampu 

memberikan manfaat seperti yang diharapkan untuk memuaskan 

kebutuhannya. Evaluasi alternatif ini penting, karena dapat mengurangi 

atau menghindari konsumen dari risiko yang akan diterimanya jika 

melakukan transaksi. Itulah sebabnya, konsumen hendaknya mengenali 

tingkat risiko dari masing-masing alternative merek produk yang akan 

dipilih dan berusaha meminimalisir agar tidak terjadi kekecewaan. 

Disonansi kognitif atau pertentangan antara dua kognisi yang berbeda di 

pikiran dapat juga diketahui dari kekecewaan konsumen. 

4. Purchase Decision 

Pada tahap purchase decision (keputusan pembelian), konsumen 

membentuk preferensi di antara merek-merek dalam kelompok pilihan. 

Konsumen juga pada akhirnya membentuk suatu maksud pembelian untuk 

membeli merek yang paling disuka dari antara pilihan lainnya. 
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5. Postpurchase Behavior 

Pada tahap postpurchase behavior (perilaku setelah pembelian), konsumen 

mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih memenuhi kebutuhan dan 

harapan sesudah digunakan. Dalam tahap ini konsumen merasakan tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku 

berikutnya. Jika konsumen merasa puas akan memperlihatkan peluang 

yang besar untuk melakukan pembelian ulang (rebuying) di masa yang 

akan datang, sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas akan bereaksi 

dengan tindakan yang berbeda. Konsumen mungkin tidak melakukan 

tindakan apapun, tetapi ada pula konsumen yang akan menyampaikan 

keluhannya. Ketidakpuasan konsumen setelah melakukan pembelian 

adalah salah satu bentuk disonansi kognitif atau ketidaknyamanan 

perasaan konsumen. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, 

tindakan pasca pembelian, dan pemakaian atau pembuangan pasca 

pembelian. 

 

Perilaku pembelian yang ditunjukkan kepada produk private label dapat dilihat 

berdasarkan tiga hal, yaitu minat untuk membeli produk private label, niat untuk 

melakukan pembelian kembali produk private label di masa mendatang, dan 

merekomendasikan private label tersebut kepada orang lain. 


