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II. LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Pemasaran  

 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok perusahaan dalam usahanya 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan 

laba perusahaan dimasa yang akan datang. Kegiatan pemasaran mutlak dilakukan 

oleh setiap perusahaan sebab keinginan untuk menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan sesuatu yang bernilai satu sama lain.  

 

Ada beberapa definisi yang lebih luas dan dapat menerangkan secara jelas arti 

pentingnya pemasaran dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli ekonomi, anatara lain sebagai berikut : 

 

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Kotler dan Keller (2009:6) 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

para pemilik sahamnya. 

 

Menurut Kotler, dan Armstrong (2001:274):pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 
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mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas yang telah dikemukakan oleh para ahli 

ekonomi dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah keseluruhan aktivitas 

perusahaan yang meliputi riset, perencanaan, penetapan harga, promosi, dan 

pendistribusian produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pengonsumsi, 

sekaligus dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan laba yang 

optimal. 

2.2  Konsep Niat beli 

 

2.2.1 Pengertian Niat Beli 

 

Niat beli didefinisikan sebagai penentu dari pembeli untuk melakukan suatu 

tindakan seperti membeli suatu produk atau jasa Mowen (2002:55). 

 

Menurut Swastha (1999:251) niat beli yaitu mengidentifikasi semua pilihan yang 

mungkin untuk memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara 

sistematis dan objektif serta saran-sarannya yang menentukan keuntungan dan 

kerugian masing-masing. 

 

Menurut Kotler (2005) niat beli merupakan suatu hal yang mendahului dan 

menentukan setiap pelanggan. Niat adalah kecenderungan untuk melakukan 

tindakan atau perilaku atau sesuatu yang segera mendahului tingkah laku 

pembelian yang sebenarnya. 
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2.2.2  Proses Terjadinya Niat Beli 

 

Proses terjadinya niat beli merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan, 

karena itu memahami proses terjadinya niat beli perlu diamati terlebih dahulu 

bagaimana terjadinya proses pengambilan keputusan (Kotler:2008). 

 

Niat beli merupakan salah satu fase dalam proses pengambilan keputusan bagi 

konsumen yang timbul setelah adanya suatu kebutuhan yang dirasakan oleh 

individu. Kebutuhan individu dapat dirangsang dari dalam atau luar individu. 

Rangsangan dari dalam merupakan salah satu kebutuhan manusia seperti rasa 

lapar dan haus, sedangkan rangsangan dari luar seperti iklan, mengagumi suatu 

produk dan tertarik pada suatu produk (Kotler:2008) 

 

Setelah konsumen mulai merasakan adanya suatu kebutuhan yang perlu dipuaskan 

maka konsumen akan berusaha mencari informasi yang lebih banyak lagi. Setelah 

informasi terkumpul, maka individu akan menghadapi berbagai alternatif pilihan 

dan individu harus mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif pilihanya. 

Pengevaluasian tersebut tidak dapat terpisah, dipengaruhi sumber-sumber yang 

dimiliki (waktu,ruang dan informasi) maupun resiko keliru dalam pembelian. 

Setelah itu munculah niat beli yang dapat menimbulkan keputusan pembelian. 

Namun sebelum sampai pada memutuskan untuk membeli, ada dua faktor lain 

yang mencampuri niat beli itu dengan keputusan membeli, yaitu  

1. sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang 

disukai seseorang akan bergantung pada dua hal: a). Intensitas sikap negatif orang 

lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan b). Motivasi konsumen untuk 

memiliki keinginan orang lain. Semakin gencar sikap negatif orang lain dan 
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semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, akan semakin mengubah niat 

pembeliannya. 

2. faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul 

dan mengubah niat pembelian. Konsumen membentuk niat membeli berdasarkan 

faktor-faktor seperti pendapatan yang dipekirakan, harga yang diharapkan, dan 

manfaat produk yang diharapkan. Namun kejadian yang tidak terantisipasi 

mungkin mengubah niat membeli tersebut. (Kotler dan Keller 2009:242). 

 

Jadi proses terjadinya niat beli itu muncul setelah adanya proses penilaian 

alternatif dan sebelum terjadinya perilaku membeli.  

 

2.3  Pengertian Perilaku Konsumen 

 

Menurut Swastha dan Handoko (2000:10) menyatakan bahwa perilaku konsumen 

adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

menggunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan kagiatan-kegiatan tersebut. 

 

Menurut The American Marketing Association (Nugroho, 2003:7) :Perilaku 

konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan 

lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup 

mereka. 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut pada dasarnya saling melengkapi sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam perilaku konsumen terdapat dua hal pokok yaitu : 
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1. Proses pengambilan keputusan 

Merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia 

untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan 

kebutuhan melalui berbagai rangsangan yang ada baik intern maupun ekstern.  

 

2. Kegiatan fisik 

Merupakan kegiatan individu dalam menilai, mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. 

 

Berdasarkan pandapat diatas dapat disimpulkan bahwa Perilaku konsumen 

sangatlah komplek, karena dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan 

sehingga membentuk pola yang berbeda-beda untuk setiap individu. 

 

Perilaku konsumen dalam pembeliannya dapat dikelompokkan kedalam empat 

tipe (Sutisna, 2003:48), yaitu : 

1. Konsumen yang melakukan pembelian dengan pembuatan keputusan (timbul 

kebutuhan, mencari, informasi dan mengevaluasi merek serta memutuskan 

pembelian), dan dalam pembeliannya memerlukan keterlibatan tinggi. Dua 

interaksi ini menghasilkan tipe perilaku yang komplek. 

2. Perilaku konsumen yang melakukan pembelian terhadap satu merek tertentu 

secara berulang-ulang dan konsumen mempunyai keterlibatan tinggi dalam 

proses pembeliannya. Perilaku konsumen seperti ini menghasilkan tipe 

perilaku konsumen yang loyal terhadap merek. 

3. Perilaku konsumen yang melakukan pembelian dengan pembuatan keputusan, 

dan pada proses pembeliannya konsumen merasa kurang terlibat. Perilaku 
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pembelian seperti itu menghasilkan tipe perilaku konsumen limited decision 

making. 

4. Perilaku konsumen yang dalam pembeliannya atas suatu merek produk 

berdasarkan kebiasaan, dan pada saat melakukan pembelian, konsumen 

merasa kurang terlibat. Perilaku seperti itu menghasilkan perilaku konsumen 

tipe inertia. Inertia merupakan perilaku konsumen yang berulang kali 

dilakukan, tetapi sebenarnya konsumen itu tidak loyal karena mudah 

mengubah pilihan mereknya jika ada stimulus yang menarik. 

 

2.4  Teori-teori dalam perilaku konsumen 

 

Dalam memahami proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan konsumen 

dalam melakukan pembelian perlu dipelajari beberapa teori perilaku konsumen 

diantaranya yaitu : 

1.  Teori Ekonomi Mikro 

Para ahli ekonomi klasik adalah kelompok profesional pertama yang menyusun 

teori perilaku konsumen. Menurut tersebut keputusan untuk membeli 

merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar. 

 

2.  Teori Psikologis 

Teori psikologis ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu 

yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Pada pokoknya 

teori ini merupakan penerapan dari teori-teori bidang psikologi dalam 

menganalisis perilaku konsumen. 

Ada beberapa teori yang termasuk dalam teori psikologis yang secara garis 

besar dibagi dalam dua bagian yaitu:  
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a. Teori Belajar 

Teori belajar dikembangkan oleh Ivan Pavlov (dalam Swastha dan Handoko 

,2000:31). Teori ini didasarkan atas empat komponen pokok yaitu : Drive, 

Clue, Response dan Reinsformens. 

 

b.Teori Psikonalitis 

Teori psikonalitis didasarkan pada teori psikonalisa dari Segmend Freud 

(dalam Kotler, Philip. Jilid 1 2005:215). Menurut Freud perilaku manusia 

dipengaruhi oleh adanya keinginan yang terpaksa dan adanya motif yang 

tersembunyi. 

 

3.  Teori Sosiologis 

Teori ini menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu yang 

dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi lebih mengutamakan perilaku 

kelompok, bukannya perilaku individu. Teori sosiologis mengarahkan analisa 

perilaku pada kegiatan kelompok, seperti keluarga, teman-teman sekerja, 

perkumpulan olahraga, dan sebagainya. 

 

4. Teori Antropologis 

Teori antropologis menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok 

masyarakat. Namun kelompok-kelompok masyarakat yang lebih diutamakan 

dalam teori antropologi ini bukannya kelompok kecil seperti keluarga tetapi 

kelompok besar seperti kebudayaan (kultur) subkultur dan kelas-kelas sosial. 
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2.5  Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern dari diri individu. 

Faktor intern meliputi motivasi, persepsi, belajar, konsep diri, dan sikap. Faktor 

ekstern meliputi kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi dan keluarga. 

 

2.5.1 Faktor Ekstern 

1.  Kebudayaan 

Kebudayaan dapat didefinisikan seperti yang dikemukakan oleh Stanton 

(Swastha dan Handoko , 2000:59), Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang 

komplek yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi kegenerasi 

sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dan masyarakat yang ada. 

 

2.  Kelompok referensi 

Kelompok referensi terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh 

Iangsung atau tidak Iangsung terhadap pembelian atau perilaku seseorang.    

Kotler ,Philip (2008:208) 

Kelompok referensi ini juga mempengaruhi perilaku dalam pembeliannya dan 

sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. 

 

3.  Kelas sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama 

dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para 

anggota dalam sebuah jenjang itu memilki nilai, minat dan tingkah laku yang 

sama. Kotler, (2008:233). 
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4.  Keluarga 

Keluarga adalah individu yang membentuk keluarga baru atau membentuk 

suatu rumah tanggga baru. Setelah anak-anaknya tumbuh menjadi besar serta 

membentuk keluarga lain maka keluarga tersebut kembali hanya terdiri hanya 

pasangan suami istri. Kelurga ini selalu dibangun melalui suatu perkawinan. 

Swastha dan Handoko, (2000:70). 

 

Peranan setiap anggota keluarga berbeda menurut macam tertentu barang yang 

dibelinya. Setiap anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda 

dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain dengan mana seseorang 

berhubungan langsung. Keluarga memainkan peranan terbesar dan terutama 

dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia. 

 

2.5.2 Faktor Intern 

 

1. Motivasi Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Swastha dan Handoko, (2000:252). 

Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah laku yang 

diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Tiap kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang itu didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri orang tersebut, 

kekuatan pendorong inilah yang disebut motif. 
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2. Sikap 

Menurut Swastha dan Handoko (2000:94) sikap adalah suatu kecendrungan yang 

dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah-masalah 

yang baik maupun yang kurang baik secara konsekuen. 

 

Sikap ini di lakukan konsumen berdasarkan pandangannya terhadap produk dan 

proses belajar baik dari pengalaman atau dari yang lain, sikap konsumen bisa 

sikap positif dan sikap negatif terhadap produk-produk tertentu. Dengan 

mempelajari keadaan jiwa dan keadaan pikir dari sikap seseorang diharapkaan 

dapat menentukan perilaku seseorang. 

 

3.  Proses belajar 

Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat dari 

adanya pengalaman. Swastha dan Handoko (2000:86), pengalaman belajar akan 

mempengaruhi tindakan dan proses pembelian, oleh karena itu perusahaan perlu 

memberikan kesan baik dan kepuasan terhadap konsumen. 

 

4.  Persepsi 

Persepsi didefinisikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur 

dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran keseluruhan yang berarti. Kotler, (2008:209). 

 

5.  Konsep diri 

Konsep diri merupakan individu yang diterima oleh individu itu sendiri dalam 

kerangka kehidupannya dalam suatu masyarakat yang menentukan. 
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2.6  Pengertian Motivasi 

 

Dalam pengertian sehari-hari motivasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk berprilaku tertentu. Motivasi membuat seseorang 

memulai, melaksanakan dan mempertahankan kegiatan tertentu. Pentingnya 

motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan 

mendukung perilaku manusia.  

 

Motivasi yang dimiliki tiap konsumen sangat berpengaruh terhadap keputusan 

yang akan diambil. Pengertian motivasi menurut para ahli antara lain adalah : 

 

Menurut American Encyclopedia (Nugroho, 2003 : 98) motivasi adalah 

kecendrungan (suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan) dalam diri 

seseorang yang membangkitkan topangan dan tindakan. Motivasi meliputi faktor 

kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan 

tingkah laku manusia. 

 

Menurut Kotler, dan Armstrong (2001:212) motivasi merupakan kebutuhan yang 

secara cakup dirangsang untuk membuat sesorang mencari kepuasan dan 

kebutuhannya. 

Menurut Mowen dan Minor (2002:205) motivasi adalah keadaan yang diaktifasi 

atau digerakkan dimana seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan.  

 

Menurut Handoko (2000:252) motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang 

menorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan.  
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Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya menggerakan. Seorang 

konsumen bergerak untuk membeli suatu produk karena ada sesuatu yang 

menggerakan. Proses timbulnya dorongan sehingga konsumen bergerak untuk 

membeli suatu produk, itulah yang disebut motivasi.  

 

Teori motivasi dari Sigmund Freud (kotler dan Keller, 2009:226) mengasumsikan 

bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar 

tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi 

dirinya. Ketika seseorang mengamati merek-merek tertentu, ia akan bereaksi tidak 

hanya pada kemampuan yang terlihat nyata pada merek-merek tersebut, 

melainkan juga pada petunjuk (clues) lain yang samar.  

Wujud, ukuran, berat, warna, dan nama merek dapat memicu asosiasi (arah 

pemikiran) dan emosi tertentu.  

 

Teori motivasi dari Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang 

didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Berdasarkan urutan tingkat 

kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. 

Orang akan berusaha memeuaskan dulu kebutuhan mereka yang paling penting. 

Jika seseorang berhasil memuaskan kebutuhan yang penting, kemudian dia akan 

berusaha memuaskan kebutuhan yang terpenting berikutnya. Teori Maslow 

membantu pemasar memahami cara bermacam-macam produk  menyesuaikan 

dengan rencana, sasaran, dan kehidupan konsumen. 

 

Sedangkan Frederick Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang 

membedakan dissatisfiers (faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan) dan 
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satisfiers (faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan). Tidak adanya dissatisfiers 

tidak cukup, sebaliknnya satisfiers harus ada secara aktif untuk memotivasi 

pembelian. Teori ini memiliki dua implikasi. Pertama, para penjual harus berusaha 

sebaik-baiknya menghindari dissatisfiers. Kedua, para pabrikan harus 

mengidentifikasi satisfier atau motivator utam pembelian di pasar dan kemudian 

menyediakan faktor satisfier itu yang akan menghasilkan perbedaan besar 

terhadap merek apa yang dibeli pelanggan. 

 

Menurut Teori Belajar yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov (Swastha dan 

Handoko, 2000:31), menyatakan bahwa faktor-faktor yang meliputi  motivasi 

konsumen yaitu : 

 

-.  Dorongan (Drive) 

Dorongan sering disebut kebutuhan atau motif yaitu stimuli (rangsangan) kuat 

dalam diri seseorang yang memaksanya untuk berbuat sesuatu yang dapat 

memuaskan kebutuhannya. Dorongan dapat bersifat fsikologis yaitu lapar dan 

haus, dan dorongan yang bersifat dari hasil proses belajar, yaitu rasa takut dan 

keinginan untuk memiliki. Seorang anak merasakan adanya kebutuhan akan 

bahan bacaan ringan untuk mengisi waktu senggangnya, maka ia terdorong 

untuk memenuhi kebutuhan itu, misalnya dengan mencarinya di perpustakaan 

terdekat. Unsur dorongan ini ada pada setiap orang meskipun tingkatannya 

tidak sama: ada yang kuat, ada pula yang lemah 

-.  Petunjuk (Clue) 

yaitu merupakan dorongan yang lebih lemah yang timbul dari lingkungan dan 

atau dari individu, yang memberikan petunjuk kapan, dimana, dan bagaimana 
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seseorang dapat memuaskan kebutuhan. Contohnya iklan minuman dingin 

dapat berfungsi sebagai petunjuk yang menimbulkan dorongan pada seseorang 

untuk melepaskan dahaga. 

-  Tanggapan (Response) 

Merupakan tanggapan dari petunjuk yang didapat atau akibat dari pengalaman 

yang didapat dalam memuaskan kebutuhan. Tanggapan  ini bisa dilihat atau 

diamati dari luar, ada yang positif dan ada pula yang negatif. Tanggapan  

positif terjadi sebagai akibat “ketepatan” seseorang melakukan respon 

(mereaksi) terhadap petunjuk yang ada, dan tentunya yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Sedangkan tanggapan  negatif adalah apabila seseorang bereaksi 

justru sebaliknya dari yang diharapkan oleh pemberi rangsangan 

-.  Penguat (Reinforcement) 

Penguat dapat terjadi bila perilaku individu terbukti dapat memperoleh 

kepuasan. Ini berarti perilaku individu yang sama akan berulang bila penguat 

positif dan tidak akan mengulang bila penguat negatif. Unsur ini datangnya 

dari pihak luar kepada seseorang yang sedang melakukan respon. Apabila 

respon telah benar, maka perlu diberi penguatan agar orang tersebut merasa 

adanya kebutuhan untuk melakukan respon seperti tadi lagi. 

 

Berdasarkan pengertian diatas motivasi merupakan dorongan atas suatu kebutuhan 

dan untuk itu diperlukan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan 

konsumen untuk mencapai tujuannya. 
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Berdasarkan pada motif pembelian konsumen serta kesediaannya untuk 

memberitahukannya, maka motif pembelian dapat digolongkan kedalam beberapa 

tingkatan yaitu: 

1. Kelompok pembeli yang mengetahui dan bersedia memberitahukan motif 

pembelian mereka terhadap produk tertentu. 

2. Kelompok pembeli yang mengetahui alasan-alasan mereka untuk membeli 

produk tertentu tetapi tidak bersedia memberitahukannya. 

3. Kelompok pembeli yang tidak mengetahui motif pembelian sesungguhnya 

terhadap produk tertentu. Biasanya motif pembelian mereka memang sangat 

sulit diketahui. 

 

Motivasi konsumen yang dilakukan produsen sangat efektif sekali berhubungan 

dengan kepuasan konsumen (consumer satisfaction) untuk itu perusahaan harus 

selalu berusaha untuk membangun kepuasan konsumen (consumer satisfaction 

development). Adapun strategi yang digunakan untuk melacak kepuasan 

konsumen antara lain melalui suara konsumen, survey kepuasan pelanggan, 

belanja siluman dan analisa kehilangan pelanggan. 

Nugroho (2003:101), mengemukakan bahwa Asas motivasi menganut azas antara 

lain : 

1. Asas mengikutsertakan 

Asas ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

mengajukan ide-ide, rekomendasi, dalam proses pengambilan keputusan. 
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2. Asas komunikasi 

Asas komunikasi maksunya menginformasikan secara jelas tentang tujuan 

yang ingin dicapai, cara mengerjakannya dan kendala yang dihadapi. 

3. Asas pengakuan 

Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapai. 

4. Asas wewenang yang didelegasikan 

Maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk 

mengambil keputusan dan berkreatifitas sebebas-bebasnya tapi masih ada 

aturan yang membatasi. 

5. Asas perhatian timbal balik 

Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi para konsumen dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan disamping berusaha 

memenuhi keburuhan-kebutuhan yang diharapkan konsumen dari produsen. 

 

Menurut Swastha dan Handoko (2000:78) motivasi manusia dalam melakukan 

pembelian untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

 

a.  Motivasi pembelian primer dan selektif 

Motif pembelian ini dibedakan menurut dasar pengaruhnya pada proses 

pembelian. Motif pembelian primer (Primary buying motive), Adalah motif 

yang menimbulkan perilaku pembelian terhadap kategori-kategori umum 

(biasa) pada suatu produk, seperti membeli televisi atau pakaian. Contoh motif 



34 
 

ini, keinginan atau kesenangan, motif untuk ingin tahu, kebutuhan untuk 

beraviliasi dengan orang lain. 

Motif pembelian selektif (selektif buying motive) adalah motif yang 

mempengaruhi keputusan tentang model dam merek dari kelas-kelas produk, 

atau macam penjual yang dipilih untuk suatu pembelian. Motif ekonomi, 

status, keamanan dan prestasi adalah beberapa contoh dari motif selektif. 

 

b.  Motif rasional dan emosional 

Motif rasional adalah motif yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti 

yang ditunjukkan pada suatu produk kepada konsumen. Faktor yang 

dipertimbangkan dapat berupa faktor ekonomi seperti penawaran, permintaan 

dan harga. Selain itu faktor-faktor kualitas, pelayanan, ketersediaan barang, 

ukuran, kebersihan, efisiensi dalam menggunakan, dapat dipercaya dan 

keterbatasan waktu yang ada pada konsumen. Sebagai contoh motif pembelian 

pada sepeda motor yang hemat bahan bakar, atau motif pembelian terhadap 

merek tertentu karena kualitas selalu dapat dipercaya. 

 

Motif emosional adalah motif pembelian yang berkaitan dengan perasaan atau 

emosi individu, seperti pengungkapan rasa cinta, kebanggaan, kenyamanan, 

kesehatan, dan kepraktisan. Motif-motif ini bersifat subyektif, sehinggga sulit 

untuk menentukan hubungan antara motif pembelian dengan produk yang 

dibeli. Hal ini dapat dilihat pada perilaku pembelian kosmetika, mode pakaian, 

hadiah untuk pacar, kenangan-kenangan dan sebagainya. 
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Manajemen pemasaran harus mempertimbangkan kegiatan pemasaran ataupun 

mengembangkan aspek fungsional maupun simbolis dari produk-produknya 

berdasarkan motif-motif diatas. 

 

2.7  Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 

Menurut Nugroho (2003:16), proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan 

kejadian berikut : Pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian dan perilaku setelah pembelian. 

Secara rinci tahap-tahap tersebut antar lain : 

1. Pengenalan masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan, 

pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan 

kondisi yang diinginkan. 

2. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk 

mencari informasi lebih banyak. 

 

3. Evaluasi alternatif 

Yaitu bagaimana konsumen memproses informasi tentang pilihan merek 

untuk membuat keputusan akhir. 

4. Keputusan membeli 

Pada tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek 

yang terdapat pada peringkat pilihan, konsumen juga membentuk tujuan 

membeli untuk merek yang paling disukai. Dua faktor yang dapat 
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mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor pertama 

adalah sikap orang lain dan yang kedua faktor keadaan yang tidak terduga. 

5. Perilaku sesudah pembelian Sesudah pembelian terhadap suatu produk yang 

dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkatan kepuasan. 

Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan sesudah 

pembelian dan penggunaan produk yang akan menarik minat pemasar. 

6. Kepuasan sesudah pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari dekatnya antar harapan dari 

pembeli tentang produk dan kemampuan dari produk tersebut.\ 

7. Tindakan-tindakan sesudah pembelian 

Jika konsumen merasa puas dengan produk yang ia pakai maka ia kan 

rnemperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu 

lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi 

ketidakpuasannya. 

8. Penggunaan dan pembuangan sesudah pembelian 

Para pemasar harus mengontrol bagaimana pembeli menggunakan dan 

membuang suatu produk. Pemasar perlu mempelajari pemakaian dan 

pembuangan produk untuk mendapatkan isyarat-isyarat dari masalah-masalah 

dan peluang-peluang yang mungkin ada. 

 

Dengan pemahaman kebutuhan proses pembelian konsumen adalah sangat 

penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif dan pemasar dapat 

mengambil isyarat-isyarat penting bagaimana kebutuhan pembeli. 
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Individu mempunyai beberapa peranan dalam pengambilan keputusan pembelian 

(Swastha dan Handoko, 2000:13) : 

1. Pengambil Inisiatif (initiator), yaitu orang yang pertama menyarankan atau 

yang memikirkan isu untuk melakukan pembelian. 

2. Pemberi pengaruh (influencer), yaitu orang yang pandangannya atau 

pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Pengambil keputusan (decider), yaitu yang akhirnya menentukan keseluruhan 

atau sebagian keputusan membeli atau tidak. 

4. Pembeli (buyer), yaitu orang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5. Pemakai (user), yaitu orang yang menggunakan produk atau jasa yang telah 

dibeli. 

 


