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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pemasaran Jasa 

 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 

Pemasaran menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kebanyakan orang telah 

salah mengartikan dan menganggapnya bahwa pemasaran sama dengan penjualan dan 

promosi. Ini bukan berarti bahwa penjualan dan promosi menjadi tidak penting, tetapi 

keduanya lebih merupakan bagian dari bauran pemasaran yang lebih luas. atau 

seperangkat fungsi pemasaran yang harus dimanfaatkan untuk meraih dampak 

maksimum dipasar. 

 

Selanjutnya menurut Swastha (2005:10) pengertian pemasaran adalah sebagai 

berikut: “Pemasaran adalah keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial”. 
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Menurut Payne alih bahasa Tjiptono, (2005: 27) mengemukakan bahwa “pemasaran 

jasa merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi dan 

memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan 

sumber-sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut”. 

 

Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan 

yang sangat kompleks bukan hanya penjulan maupun kegiatan penyaluran, tetapi 

dimulai dari menyelidiki dan mengetahui serta keinginan pelanggan, menentukan 

produk, menetapkan harga, menentukan cara-cara promosi serta penyaluran barang 

atau jasa sehingga tujuan untuk dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen 

akan tercapai. 

 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi keberhasilan 

suatu perusahaan, mengingat semakin banyaknya pesaing dan semakin kompleknya 

perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perubahan-perubahan 

ini akan membawa dampak positif atau negatif bagi perusahaan, kadang-kadang 

perubahan itu akan mendatangkan peluang dan kesempatan bagi perusahaan atau 

kadang pula dapat membawa ancaman dan kesulitan bagi perusahaan. Untuk itulah 

perusahaan harus benar-benar dapat mengamati perubahan-perubahan yang 

menyangkut pasar, baik secara ekstern maupun intern. 

 

2.1.2 Pengertian Jasa dan Pemasaran Jasa 
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Pemikiran pemasaran pada mulanya berkembang dari penjualan produk fisik. 

Sementara itu pertumbuhan jasa yang luar biasa terjadi semenjak tahun 1969-an 

ketika keadaan pasar semakin menurun dan meningkatnya pergolakan lingkungan, 

sehingga pemasaran jasa menjadi salah satu megatren utama. Akan tetapi pada era 

berikutnya terjadi konsolidasi dan peperangan perebutan pasar, karena adanya over 

expansion of supply di tiap-tiap bidang sektor jasa seperti hotel, penerbangan, broker, 

keuangan, surat kabar hingga bisnis eceran. Hal ini mendorong tumbuhnya perhatian 

khusus dalam masalah pemasaran jasa. 

 

Salah satu cara membedakan sebuah perusahaan adalah memberikan jasa dengan 

kualitas yang lebih dari pesaing secara konsisten. Kuncinya adalah memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan sasaran mengenai kualitas jasa yang diberikan oleh 

penyedia jasa. 

 

Menurut pendapat Lupiyoadi (2005:5), jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang 

hasilnya tidak berupa produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya 

dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai 

tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, kesehatan) atau 

pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

 

Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan tidak berwujud dan cepat 

hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta konsumen lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Kondisi dan cepat 
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lambatnya pertumbuhan jasa sangat bergantung pada penilaian pelanggan terhadap 

kinerja yang ditawarkan dan diberikan oleh pihak penyedia jasa, untuk menghasilkan 

kepuasan pelanggan. 

Adapun definisi pemasaran jasa, yaitu “Setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan merupakan barang tidak berwujud 

(intangible) serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu”. Rismiati 

(2005:270) 

 

2.1.3 Karakteristik Jasa 

 

Merujuk pada karateristik pemasaran jasa pada umumnya sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler (2005:429-433) maka karateristik pemasaran jasa 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

1. Tidak Berwujud  

Jasa berbeda dengan barang. Jadi barang merupakan suatu objek, alat atau benda, 

maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, 

maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Meskipun sebagaian 

besar jasa dapat dikaitkan dan didukung oleh produk fisik namun esensi dari apa yang 

dibeli pelanggan oleh performance yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lainnya.  

 

Jasa bersifat tidak berwujud, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau didengar 

sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat melihat hasil dari jasa sebelum ia 

menikmatinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa, maka ia hanya menggunakan, 

memanfaatkan atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak lantas memiliki 



19 
 

 

jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk mengurangi ketidakpastian, para 

pelanggan memperhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. Mereka akan 

menyimpulkan kualitas jasa dari tempat, produk, prosesnya, dan lain-lainnya yang 

mereka amati. Kesimpulan yang diambil para pelanggan perusahaan jasa, baik atribut 

yang bersifat objektif dan dapat dikuantitatifkan maupun atribut yang sangat subjektif 

dan bersifat perceptual.  

 

2. Tidak Terpisahkan  

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu di konsumsi. Sedangkan jasa 

biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian di produksi dan di konsumsi secara 

bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus 

dalam pemasaran jasa. Keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. Dalam 

hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu yang menyampaikan 

jasa merupakan unsur penting. Dengan demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada 

pada konsep rekruitmen, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan dan 

karyawannya.  

 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian perhatian khusus pada 

tingkat partisipasi / keterlibatan pelanggan dalam proses jasa. Demikian pula halnya 

dengan fasilitas pendukung jasa sangat perlu diperhatikan dan pemilihan lokasi yang 

tepat, dalam artian mudah di jangkau oleh pelanggan. Hal ini berlaku untuk jasa, 

dimana pelanggan yang mendatangi penyedia jasa, maupun sebaliknya penyedia jasa 

yang mendatangi pelanggan.  
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3.Bervariasi  

Jasa bersifat sangat variabel karena memiliki banyak variasi bentuk, kualitas dan 

jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Ada tiga 

faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa yaitu kerjasama atau partisipasi 

pelanggan selama penyampaian jasa, moral/ motivasi karyawan dalam menangani 

pelanggan, dan beban kerja perusahaan. Para pembeli jasa sangat peduli terhadap 

variability jasa yang sangat tinggi dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain 

sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa. Dalam hal ini penyedia jasa 

dapat menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian kualitasnya, yaitu :  

a. Melakukan investasi dalam seleski dan pelatihan personil yang baik  

b. Melakukan standarisasi proses pelayanan jasa (service-performance 

process). Hal ini dapat dilakukan dengan menyiapkan suatu cetak biru (blue 

print) jasa yang menggambarkan peristiwa dan proses jasa dalam suatu 

diagram alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor potensial yang 

dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa tersebut.  

c. Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan serta 

survey pelanggan sehingga pelayanan yang kurang baik dapat didekteksi dan 

dikoreksi.  
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4. Tidak Dapat Disimpan  

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kondisi 

seperti ini tidak akan menjadi masalah jika permintaannya konstan. Tetapi 

kenyataannya permintaan pelanggan akan jasa umumnya sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh faktor musiman. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus 

mengevaluasi kapasitasnya (subtitusi dari persediaan jasa) guna menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap biaya dan 

pendapatan bila kapasitas ditetapkan terlalu tinggi atau terlampau rendah. 

 

Selain itu karakteristik jasa menurut Mursid (2002:116) adalah: 

a. Maya atau tidak teraba (intangibility). Karena jasa tidak teraba, maka 

pelanggan tidak dapat mengambil contohnya seperti mencicipi, merasakan, 

melihat, mendengar atau mencium sebelum pelanggan membelinya. Oleh 

karena itu dalam memasarkannya harus menonjolkan jasa itu sendiri. 

Misalnya perusahaan telepon menguraikan bagaimana pelanggan dapat 

menghemat biaya pengeluaran melalui pembicaraan telepon. 

b. Tak terpisahkan (inseparability). Jasa tidak terpisahkan dengan pribadi 

penjual. Untuk jasa tertentu diciptakan dan dipergunakan habis pada saat yang 

bersamaan. 
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c. Heterogenitas Output dari jasa tidak ada standarisasinya. Setiap unit jasa agak 

berbeda dengan unit jasa lain yang sama. Misalnya order reparasi seorang 

montir mobil tidak sama kualitasnya antara satu order dengan order lain. Oleh 

sebab itu perusahaan jasa harus memperhatikan kualitasnya. 

d. Cepat hilang (perishability) dan permintaan yang berfluktuasi. Jasa cepat 

hilang dan tidak dapat disimpan. Pasaran jasa selalu berubah menurut waktu. 

Misalnya montir menganggur pada hari kemarin, tidak dapat diganti pada hari 

ini dan merupakan kerugian selamanya. 

 

 

 

2.1.4 Variabel-Variabel Dalam Bauran Pemasaran 

 

Bauran pemasaran termaksud salah satu acuan dalam menyusun strategi pemasaran 

yang kedudukannya cukup penting, karena keberhasilan perusahaan mencapai tujuan 

sangat ditentukan oleh sejauh mana bauran pemasaran dilaksanakan.Hal ini sebagai 

pertimbangan, bahwa beberapa variabel yang ada dalam bauran pemasaran adalah 

variabel yang diperhitungkan oleh konsumen dalam menetapkan pembelian suatu 

produk. 

Adapun perangkat atau alat dari bauran pemasaran menurut Yazid (2005:19) adalah 

sebagai berikut : 

1. Produk (product) 

Penawaran nyata perusahaan kepada pasarnya, termasuk didalamnya kualitas 

produk, desain produk, ciri-ciri produk, merek, dan kemasan produk.  

2. Harga (price)  
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Jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Harganya harus 

sesuai dengan persepsi pelanggan terhadap nilai penawaran tersebut.  

 

 

3. Distribusi (place) 

Berbagai aktifitas perusahaan untuk membuat produknya tersedia dan dapat 

diakses oleh pasar sasarannya.  

4. Promosi (promotion) 

Berbagai aktifitas perusahaan untuk mengkomunikasikan dan 

mempromosikan produknya kepada pasar sasarannya. 

5. Orang (people) 

Semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan karenanya 

mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Bukti Fisik (physical evidence) 

Lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan dan 

konsumennya berinteraksi. 

7. Proses (process) 

Semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktifitas dengan mana jasa 

disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 

 

2.2 Keputusan pembelian 

2.2.1 Pengertian Keputusan Pembelian 
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Menurut Angel et all. (2001:31) Keputusan pembelian adalah proses merumuskan 

berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif 

tertentu untuk melakukan pembelian. Pemasar perlu mengetahui siapa yang terlibat 

dalam keputusan membeli dan peran apa yang dimainkan oleh setiap orang untuk 

banyak produk, cukup mudah untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan. 

 

Menurut Angel et all. (2001:31) orang mungkin memainkan beberapa peran dalam 

keputusan membeli: 

a. Pemrakarsa orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan gagasan 

membeli produk atau jasa tertentu. 

b. Pemberi pengaruh: orang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan membeli. 

c. Pengambil keputusan : orang yang akhirnya membuat keputusan membeli 

atau sebagian dari itu, apakah akan membeli, apa yang dibeli, bagaimana 

membelinya atau di mana membeli. 

d. Pembeli : orang yang benar-benar melakukan pembelian 

e. Pengguna : orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. 

 

Mengetahui peserta utama proses pembelian dan peran yang mereka mainkan 

membantu pemasar untuk menyesuaikan program pemasaran. Menurut Philip Kotler 

(2005:202) keputusan pembelian adalah “ karakteristik pembeli dan proses 

pengambilan keputusannya akan menimbulkan keputusan pembelian. ” 
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2.2.2 Jenis-jenis tingkah laku keputusan pembelian 

 

Semakin kompleks keputusan yang harus diambil biasanya semakin banyak 

pertimbangannya untuk membeli. Adapun jenis-jenis tingkah laku membeli 

konsumen berdasarkan pada derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan antara merek 

menurut Philip Kotler (2005:160), yaitu: 

a. tingkah laku membeli yang komplek 

b. tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. 

c. tingkah laku membeli yang mencari variasi 

d. tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan. 

 

Penjelasan jenis-jenis tingkah laku tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tingkah laku membeli yang kompleks 

Tingkah laku membeli konsumen dalam situasi yang bercirikan keterlibatan 

tinggi konsumen dalam pembelian dan perbedaan besar yang dirasakan 

diantara merek. Pembeli ini akan melewati proses pembelajaran, pertama 

mengembangkan keyakinan mengenai produk, kemudian sikap, dan 

selanjutnya membuat pilihan membeli yang dipikirkan masak-masak. Pemasar 

dari produk yang banyak melibatkan peserta harus memahami tingkah laku 

pengumpulan informasi dan evaluasi dari konsumen yang amat terlibat. 

Mereka perlu membantu pembeli belajar mengenai atribut kelas produk dan 

kepentingan relatif masing-masing, dan mengenai apa yang ditawarkan merk 
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tertentu, mungkin dengan menguraikan panjang lebar keunggulan mereka 

lewat media cetak. 

b. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan 

Tingkah laku membeli konsumen dalam situasi yang bercirikan keterlibatan 

konsumen yang tinggi tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan diantara merek. 

Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika 

konsumen amat terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli 

dan beresiko tetapi melihat sedikit perbedaan diantara merek. 

c. Tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan 

Tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan terjadi di bawah kondisi 

keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan 

besar. Konsumen tampaknya mempunyai keterlibatan yang rendah dengan 

kebanyakan produk yang mempunyai harga murah dan sering dibeli. 

Dalam hal ini, tingkah laku konsumen tidak diteruskan lewat urutan 

keyakinan – sikap – tingkah laku yang biasa. Konsumen tidak mencari 

informasi secara ekstensif mengenai merek mana yang akan dibeli. 

Sebaliknya, mereka secara pasif menerima informasi ketika menonton televisi 

atau membaca majalah. Pengulangan iklan menciptakan pengenalan akan 

merek bukan keyakinan pada merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang 

kuat terhadap suatu merek; mereka memilih merek karena sudah dikenal. 

Karena keterlibatan mereka dengan produk tidak tinggi, konsumen mungkin 

tidak mengevaluasi pilihan bahkan setelah membeli. Jadi, proses membeli 

melibatkan keyakinan merek yang terbentuk oleh pembelajaran pasif, diikuti 
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dengan tingkah laku membeli, yang mungkin diikuti atau tidak dengan 

evaluasi. Karena pembeli tidak memberikan komitmen yang kuat pada suatu 

merek, pemasar produk yang kurang terlibat pada beberapa perbedaan merek 

seringkali seringkali menggunakan harga dan promosi penjualan untuk 

merangsang konsumen agar mau mencoba produk. 

d. Tingkah laku membeli yang mencari variasi 

Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang mencari variasi dalam 

situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah, tetapi perbedaan 

merk dianggap berarti. Dalam kategori produk seperti ini, strategi pemasaran 

mungkin berbeda untuk merk yang menjadi pemimpin pasar dan untuk merk 

yang kurang ternama. Perusahaan akan mendorong pencarian variasi dengan 

menawarkan harga rendah, penawaran khusus, kupon, sampel gratis, dan iklan 

yang menunjukkan alasan untuk mencoba sesuatu yang baru. 

 

2.2.3 Proses Keputusan Membeli 

 

Menurut Philip Kotler (2005:162) tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai 

keputusan membeli melewati lima tahap, yaitu: 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian Informasi 

c. Evaluasi alternative 

d. Keputusan Membeli 

e. Tingkah laku pasca pembelian. 
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Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Pengenalan kebutuhan 

Proses membeli dimulai dengan pengenalan kebutuhan dimana pembeli 

mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan 

antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. 

b. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih banyak 

informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan 

produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan 

kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang 

berhubungan dengan kebutuhan tersebut. 

Menurut Philip Kotler (2005:162) kosumen dapat memperoleh informasi dari 

beberapa sumber. Sumber ini termasuk: 

1. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan 

2. Sumber komersial : iklan, wiraniaga, agen, kemasan, pajangan. 

3. Sumber publik: media massa, organisasi penilai konsumen 

4. Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan, menggunakan produk. 

 

Pengaruh relatif dari sumber informasi ini bervariasi menurut produk dan 

pembeli. Pada umumnya, konsumen menerima sebagian besar informasi 

mengenai suatu produk dari sumber komersial, yang dikendalikan oleh 

pemasar. Akan tetapi, sumber paling efektif cenderung sumber pribadi. 
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Sumber pribadi tampaknya bahkan lebih penting dalam mempengaruhi 

pembelian jasa. Sumber komersial biasanya memberitahu pembeli, tetapi 

sumber pribadi membenarkan atau mengevaluasi produk bagi pembeli. 

Misalnya, dokter pada umumnya belajar mengenai obat baru cari sumber 

komersial, tetapi bertanya kepada dokter lain untuk informasi yang evaluatif. 

c. Evaluasi alternatif 

Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merk alternatif dalam perangkat pilihan. 

Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses evaluasi konsumen. 

Pertama, kita menganggap bahwa setiap konsumen melihat produk sebagai 

kumpulan atribut produk. Kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti 

penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan 

unik masing-masing. Ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu 

himpunan keyakinan merek mengenai dimana posisi setiap merek pada setiap 

atribut. Keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi 

pada tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen sampai pada sikap 

terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Ada konsumen 

yang menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada 

konsumen dan keputusan pembelian. Bagaimana konsumen mengevaluasi 

alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu 

dan situasi membeli spesifik. Dalam beberapa keadaan, konsumen 

menggunakan perhitungan dengan cermat dan pemikiran logis. Pada waktu 

lain, konsumen yang sama hanya sedikit mengevaluasi atau tidak sama sekali;  
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mereka membeli berdasarkan dorongan sesaat atau tergantung pada intuisi.  

 

Kadang-kadang konsumen mengambil keputusan membeli sendiri; kadang-

kadang mereka bertanya pada teman, petunjuk bagi konsumen, atau wiraniaga 

untuk memberi saran pembelian. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk 

mengetahui bagaimana sebenarnya mereka mengevaluasi alternatif merek. 

Bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar 

dapat membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan membeli. 

d. Keputusan membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk 

niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah 

membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor dapat muncul antara 

niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah 

sikap orang lain, yaitu pendapat dari orang lain mengenai harga, merek yang 

akan dipilih konsumen. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak 

diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan. 

Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tak diharapkan bisa menambah niat 

pembelian. 

e. Tingkah laku pasca pembelian 

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil tindakan 

lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. Yang 

menentukan pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian 

terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan prestasi yang 



31 
 

 

diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen merasa 

tidak puas, bila memenuhi harapan konsumen merasa puas, bila melebihi 

harapan konsumen akan merasa puas. Konsumen mendasarkan harapan 

mereka pada informasi yang mereka terima dari penjual, teman dan sumber-

sumber yang lain. Bila penjual melebih-lebihkan prestasi produknya, harapan 

konsumen tidak akan terpenuhi dan hasilnya ketidakpuasan. Semakin besar 

antara kesenjangan antara harapan dan prestasi, semakin besar ketidakpuasan 

kosumen. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli harus membuat pernyataan 

yang jujur mengenai prestasi produknya sehingga pembeli akan puas. 

 

 

 

2.3 Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian 

 

Merupakan suatu tantangan bagi perusahaan dan perlu untuk direspon dengan 

merancang strategi pemasaran yang tepat. Perusahaan dituntut lebih memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, selanjutnya perlu diketahui harapannya dan 

kemudian berusaha untuk memenuhinya, sehingga perusahaan dapat eksis dalam 

persaingan. 

 

Bauran Pemasaran merupakan bagian yang paling penting dari kegiatan pemasaran 

jasa. Bauran pemasaran jasa yang baik akan sangat membantu dalam 

mempertahankan konsumen, karena biaya yang diperlukan untuk mempertahankan 

kemauan pelanggan akan lebih sedikit jika dibandingkan biaya untuk merebut 
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kembali pelanggan yang telah hilang atau untuk menarik konsumen yang baru yang 

biasanya lebih besar. 

 

Pengaruh antara bauran pemasaran dengan keputusan konsumen ini diungkapkan oleh 

Tjiptono (2005:68) sebagai berikut: Bauran pemasaran dan keputusan konsumen 

berkaitan sangat erat. Bauran pemasaran memberikan suatu dorongan kepada 

konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam 

jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. Dengan demikian 

perusahaan dapat meningkatkan keputusan pelanggan dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan atau 

meniadakan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya 

kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada 

perusahaan. 

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu yang relevan 

 

No. Nama Judul Metode Penelitian Hasil yang 

diperoleh 

1 Anik Tri Martutik Pengaruh Bauran 

pemasaran 

terhadap keputusan 

konsumen 

pengguna jasa 

catering pada PT. 

SONOKEMBANG 

WAHANA JAYA 

MALANG 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah jenis 

penelitian 

explanatory 

(penelitian 

penjelasan). 

Teknik 

pengumpulan data 

meliputi 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 75,4% 

variabel 

keputusan 

konsumen 

dipengaruhi 

oleh variabel 

bebasnya, 

yaitu produk 
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wawancara, 

kuesioner, dan 

dokumentasie. 

Sampel yang 

digunakan 

sebanyak 68 

konsumen yang 

telah menggunakan 

jasa catering 

(X1), harga 

(X2), promosi 

(X3), 

orang (X4), 

bukti fisik 

(X5), proses 

(X6). 

Sedangkan 

sisanya 24,6% 

variabel 

keputusan 

konsumen 

akan 

dipengaruhi 

oleh variabel-

variabel yang 

lain yang tidak 

dibahas dalam 

penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


