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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen 

2.1.1 Pengertian  Manajemen 

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk 

mengatur, mengurus, melaksanakan dan mengelola kegiatan 

organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi 

tersebut.  

George R. Terry dalam Afifudin (2013:5) 

mendefinisikan manajemen sebagai berikut: 

“Manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri 

atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lain.” 

Malayu S.P. Hasibuan (2013:1) menyatakan: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa manajemen adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
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pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan 

sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya 

untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah 

ditentukan 

2.1.2 Pengertian  Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah suatu ilmu untuk 

melaksanakan dari pemasaran itu sendiri. Dengan ilmu 

manajemen pemasaran, perusahaan dapat menentukan pasar 

yang diharapkan dan dapat lebih terfokus dalam membina 

hubungan yang baik dengan konsumen yang bertujuan 

untuk kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut, agar 

dapat terus maju dan berkembang seiring dengan 

perkembangan keinginandan permintaan dari konsumen 

yang selalu berubah-ubah dan selalu menuntut sebuah 

produk maupun jasa baru demi mendapatkan kepuasan 

tersendiri. 

Kotler dan Keller (2016:27) definisi manajemen 

pemasaran adalah: 

“Sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran 

dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”. 
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Kotler dan Keller (2014:30) definisi manajemen 

pemasaran adalah: 

“Marketing management as the art and science of 

choosing target markets 

and building profitable relationship with them”. 

 

Dharmesta (2010:7) definisi manajemen pemasaran 

adalah: 

“Penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan program-program yang ditujukan untuk 

mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju 

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar 

tersebut serta menentukan harga, mengadakan 

komunikasi dan distribusi yang efektif untuk 

memberitahu, mendorong serta melayani pasar”. 

 

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para 

ahli marketing dapat disimpulkan manajemen pemasaran 

adalah suatu seni dan ilmu dalam memilih, mendapatkan, 

mempertahankan, memperbanyak target pasar perusahaan. 

Manajemen pemasaran juga dapat membantu dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kinerja 

perusahaan dengan menggunakan proses analisis, 

implementasi, koordinasi dan program pengawasan 

termasuk membuat gambaran mengenai pemberian harga, 

promosi, distribusi dari produk ataupun jasa yang diciptakan 
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oleh perusahaan yang bertujuan untuk membuat atau 

mempertahankan nilai pertukaran yang menguntungkan 

sesuai target dan harapan dari pasar demi tercapainya tujuan 

dari perusahaan. 

2.1.3 Pengertian Pemasaran 

Pada perkembangan zaman ilmu pemasaran selalu 

mengalami perubahan, karena ilmu pemasaran lebih 

terfokuskan terhadap konsumen langsung dibandingkan 

ilmu yang lainnya, hal ini dapat didukung dengan teori dari 

para ahli dan praktisi yang menjelaskan mengenai 

pengertian pemasaran, walaupun berbeda-beda tetapi semua 

teori memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginan dari para konsumen 

baik dalam berupa barang atau jasa. 

Kotler dan Keller (2016:27) pengertian pemasaran 

adalah: 

“Sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan ingin menciptakan, dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas menukarkan produk 

dan jasa yang bernilai dengan orang lain”. 

 

Mas’ud Machfoedz (dalam Riyanti Jabir, 

2010:140) mengemukakan bahwa: 
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“Pemasaran adalah suatu proses yang diterapkan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen dengan menyediakan produk 

(barang dan jasa). Konsumen tertentu yang 

merupakan sasaran upaya pemasaran disebut pasar 

sasaran”. 

 

Daryanto (2011:11) mendefinisikan bahwa : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar 

sesuatu yang bernilai satu sama lain”. 

  

Melihat dari beberapa definisi diatas sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran adalah sebuah kegiatan yang 

akan dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan mulai dari 

penciptaan barang hingga bagaimana memasarkan suatu 

barang tersebut ke konsumen dan bagaimana cara untuk 

melakukan hubungan yang baik dengan konsumen untuk 

bertujuan agar konsumen selalu melakukan pembelian ulang 

dan loyal terhadap produk-produk yang diciptakan oleh 

perusahaan dan perusahaan mendapatkan keuntungan. 

2.1.4 Bauran Pemasaran 

Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting 

dalam dunia usaha baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pemasaran umumnya dipandang sebagai tugas 
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untuk merencanakan, menciptakan, memperkenalkan dan 

menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen tetapi juga 

memperhatikan semua pihak yang terkait dalam perusahaan. 

Perusahaan dapat menggunakan sejumlah alat untuk 

mendapatkan tanggapan dari konsumen. Dalam pemasaran 

terdapat salah satu strategi yang disebut bauran pemasaran 

atau marketing mix. Bauran pemasaran mempunyai peranan 

penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dan bagi 

keberhasilan satu pemasaran baik pemasaran produk 

maupun pemasaran jasa.  

Kotler dan Keller (2016:47) menyatakan bauran 

pemasaran sebagai berikut: 

“The marketing mix, which has been defined as the 

set of marketing tools that the firm uses to pursue its 

marketing objective.”  

Kotler dan Armstrong (2014:76)  pada bukunya 

Principles of Marketing: 

“The marketing mixis the set of tactical marketing 

tools that the firm blends to produce the response it 

wants in the target market”. 
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Sunyoto (2013:60) mendefinisikan bauran 

pemasaran: 

“Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan 

kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan 

inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

reaksi para pembeli atau konsumen”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bauran pemasaran adalah suatu cara yang 

dilakukan oleh perusahaann dengan menggabungkan 

beberapa variabel yang akan menentukan strategi pemasaran 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Kotler (2014:76) bauran pemasaran dapat 

diklasifikasikan menjadi produk, harga, tempat dan promosi 

atau yang biasa dikenal dengan 4p (product, price, place, 

promotion) untuk produk, dan 7p (people, process, physical 

evidence) untuk jasa. Adapun pengertian dari masing-

masing bauran pemasaran tersebut adalah:  

1. Product (Produk) 

Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan 

jasa perusahaan kepada pasar, yang mencakup antara 

lain, kualitas, rancangan, bentuk, merk dan kemasan 

produk. 
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2. Price (Harga)  

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar 

pelanggan untuk produk atau jasa tertentu.  

3. Place (Tempat)  

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat 

produk agar dapat diperoleh dan tersedia bagi 

pelanggan sasaran. Berhubungan dengan dimana 

perusahaan bermarkas dan melakukan operasi atau 

kegiatan. Tempat juga menjelaskan tentang 

bagaimana sistem penyampaian yang akan 

diterapkan. 

4. Promotion (Promosi)  

Promosi adalah suatu kegiatan bidang pemasaran 

yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan 

perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang 

memuat pemberitaan, membujuk, dan 

mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang 

maupun jasa yang dihasilkan untuk konsumen, 

segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan 

volume penjualan dengan menarik minta konsumen 

dalam mengambil keputusan membeli di perusahaan 

tersebut. 
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5. People (Orang) 

Orang-orang yang merujuk kepada setiap orang yang 

datang dan berinteraksi dengan pelanggan yang 

dapat mempengaruhi nilai bagi pelanggan. Orang-

orang yang terlibat langsung dan saling 

mempengaruhi dalam proses pertukaran dari produk 

jasa. Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, 

maka people yang berpungsi sebagai service 

provider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 

ditawarkan. 

6. Process (Proses) 

Merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya 

terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, 

aktivitas dan hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan 

dan disampaikan kepada konsumen. Sistem yang 

digunakan untuk menciptakan, berkomunikasi, 

memberikan dan pertukaran. 

7. Physical Evidence (Bukti fisik) 

Lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan 

dan tempat penyedia jasa dan konsumen 

berinteraksi, ditambah unsur berwujud apapun yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan atau 

mendukung peranan jasa itu. Isyarat nyata yang 
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dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi 

kualitas pelayanan sebelum membeli.  

2.2 Produk 

Produk merupakan titik sentral dari kegiatan 

pemasaran, karena produk merupakan penawaran yang 

nyata oleh perusahaan pada pasar dan alat pemuas yang 

ditawarkan produsen untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen.  

Kotler dan Keller (2012:325) definisi produk 

adalah: 

“Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, 

tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide-ide”. 

 

Kotler dan Amstrong (2014:248) pengertian 

produk yaitu: 

“Segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau 

konsumsi yang dapat memuaskan suatu kebutuhan 

dan keinginan”. 

 

Buchari Alma (2011:139) mendefinisikan produk 

sebagai berikut: 

“Seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, 
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harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang 

menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta 

pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli 

guna memuaskan keinginannya.” 

 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pelanggan yang diciptakan oleh perusahaan untuk 

digunakan dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen baik bersifat berwujud 

maupun yang tidak berwujud. 

2.2.1 Atribut Produk 

Pengembangan produk dan jasa memerlukan 

pendefinisian manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. 

Manfaat-manfaat tersebut kemudian dikomunikasikan dan 

disampaikan melalui atribut produk.  

Kotler dan Amstrong (2016:272) atribut produk 

adalah: 

“Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan 

manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa 

tersebut”. 

 

 

Sedangkan Lovelock dan Wright (2011:69) 

menyatakan: 
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“Atribut produk adalah semua fitur (baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud) suatu barang atau 

jasa yang dapat dinilai pelanggan”. 

 

Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

atribut produk adalah pengembangan dari suatu produk yang 

memberikan nilai atau manfaat dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Suatu atribut produk merupakan suatu 

kesatuan dari bermacam-macam atribut yang 

membentuknya, dimana masing-masing atribut mempunyai 

kapasitas yang berbeda-beda dalam memberikn keputusan 

kepada pemakai produk tersebut. 

2.2.1.1. Dimensi Atribut Produk 

Setiap produk memiliki atribut yang berbeda-beda, 

sehingga konsumen dihadapkan pada berbagai atribut yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai tugas 

untuk memperhatikan dan mengevaluasi atribut produk yang 

ditawarkan, apakah sudah memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen atau belum. 

Kotler dan Amstrong (2012:99) mengelompokkan 

atribut produk kepada tiga unsur penting sebagai berikut: 

1. Kualitas produk (product quality) 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu 

produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. 
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Kemampuan itu meliputi kehandalan, keunggulan, 

dan mutu yang superior dibandingkan pesaing 

lainnya.  

2. Fitur produk (product features) 

Fitur produk merupakan sarana kopetitif untuk 

membedakan produk satu dengan produk-produk 

pesaing. Fitur produk identik dengan sifat dan 

sesuatu yang unik, khas, dan istimewa yang tidak 

dimiliki oleh produk lainnya. Fitur produk identik 

dengan sifat dan sesuatu yang unik, khas dan 

istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. 

Biasanya karakteristik yang melekat dalam suatu 

produk merupakan hasil pengembangan dan 

penyempurnaan secara terus-menerus. 

 

3. Desain produk (product design) 

Desain memiliki konsep yang luas, desain selain 

mempertimbangkan faktor penampilan, juga 

bertujuan memperbaiki kinerja produk, mengurangi 

biaya produksi, dan menambah keunggulan 

bersaing. Desain yang baik dapat memberikan 

kotribusi dalam hal kegunaan produk dan 

penampilannya. 
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2.3 Bauran Promosi 

Dalam mengkomunikasikan produk ke konsumen, 

perusahaan dapat melakukannya melalui beberapa alat 

promosi yang dikenal dengan bauran promosi. Bauran 

promosi adalah seperangkat alat yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengkomunikasi produknya kepada 

konsumen. 

 Kotler dan Armstrong (2014:408), bauran promosi 

didefinisikan sebagai berikut:  

 “Bauran promosi adalah alat komunikasi dalam 

promosi untuk menyampaikan produk yang 

dihasilkan perusahaan kepada konsumen dan 

membangun hubungan dengan konsumen yang 

dimana alat yang dimaksud adalah periklanan, 

promosi penjualan, penjualan personal, hubungan 

masayarakat dan pemasaran langsung”.  

Sedangkan bauran promosi menurut Kotler 

(2016:642) adalah:  

 “Bauran promosi adalah semua kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

dan mempromosikan produknya kepada pasar 

sasaran”.  
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 Berdasarkan pendapat para ahli diatas, bauran 

promosi merupakan kombinasi strategi dari unsur-unsur 

promosi yang diupayakan untuk memperkenalkan suatu 

gagasan mengenai produk untuk mencapai tujuan 

pemasarannya. Bauran promosi mengisyaratkan suatu teknik 

komunikasi dengan menggunakan bentuk promosi dari suatu 

produk agar promosinya dapat maksimal dan hasilnya 

memuaskan.  

 Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi 

memiliki fungsi yang sama tetapi bentuk-bentuk tersebut 

dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. 

Beberapa tugas khusus atau yang disebut dengan bauran 

promosi, menurut J. Paul Peter dan James H. Donnely 

(2007:111), yaitu: 

1. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling)  

Merupakan komunikasi langsung (tatap muka) 

antara penjual untuk memberikan informasi suatu 

produk kepada calon pembeli potensial dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba 

membelinya.  

2. Periklanan (Advertising)  
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Merupakan segala bentuk penyajian dan promosi 

ide, barang atau jasa non-personal oleh suatu 

sponsor tertentu yang melakukan pembayaran.  

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Merupakan aktifitas bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat 

diatur untuk merangsang pembelian produk. 

4. Hubungan Masyarakat (Public Relation)  

Merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, 

keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap 

perusahaan tersebut.  

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

Merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif 

yang memanfaatkan satu atau media iklan untuk 

menimbulkan respon yang terukur atau interaksi 

disembarang tempat. 

2.3.1 Personal Selling 

Kegiatan Personal selling merupakan cara untuk 

memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan secara penjualan pribadi dan tatap 

muka. 
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Personal selling adalah suatu bentuk penyajian 

secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau 

lebih calon pembeli dengan tujuan meningkatkan 

terwujudnya penjualan produk.  

 

Swastha (2002:260) mendefinisikan personal 

selling: 

“Interaksi antar individu, saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 

menguasai, atau mempertahankan hubungan 

pertukaran yang saling mentungkan dengan pihak 

lain”. 

 

Sedangkan menurut Tjiptono (2014:224) 

menyatakan bahwa: 

“Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap 

muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon 

pelanggan dan membetnuk pemahaman terhadap 

produk sehingga mereka kemudian akan mencoba 

membelinya”. 

 

Pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

personal selling merupakan komunikasi dua arah secara 

tatap muka antara penjual dan calon pembeli untuk 

memperkenalkan produk yang ditawarkan, sehingga dapat 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
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2.3.1.1. Tujuan Personal Selling 

Kotler dan Keller (2008:262), tujuan dari personal 

selling adalah: 

1. Mencari calon pelanggan 

Personal selling bertujuan melakukan pencarian 

calon pelanggan atau petunjuk 

2. Menentukan sasaran 

Memutuskan bagaimana cara mengalokasikan waktu 

diantara calon pelanggan 

3. Mengkomunikasikan 

Memberikan informasi tentang produk dan jasa yang 

ditawaran oleh perusahaan 

4. Menjual 

Mendekati, melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan maupun keberatan pelanggan, dan 

menutup penjualan 

5. Melayani 

Menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan, 

memberikan konsultasi tentang masalah, 

memberikan bantuan teknis, merencanakan 

pembiayaan, dan melakukan pengiriman. 

6. Mengumpulkan informasi 

Melakukan riset pasar dan melaksanakan intelejen 
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7. Mengalokasikan 

Memutuskan pelanggan mana yang akan 

memperoleh produk atau tidak 

 

2.3.1.2 Dimensi Personal Selling 

Seorang sales atau personal seller yang bertugas 

untuk berhubungan langsung dengan konsumen sasaran, 

harus memahami dan mendalami langkah-langkah yang 

diambil dalam membentuk suatu kegiatan personal selling 

secara efektif. Menurut Kotler (2008:724) mengatakan 

bahwa personal selling memiliki empat dimensi utama yang 

sangat penting, yaitu: 

1. Presentation and demonstration (presentasi dan 

demonstrasi) 

Selama langkah presentasi, tenaga penjual 

mengemukakan kriteria tentang produk kepada 

calon pembeli, dengan menunjukan bagaimana 

produk tersebut dapat memberikan keuntungan atau 

menghemat biaya. Tenaga penjual menggambarkan 

fitur produk dan memusatkan perhatian pada upaya 

menampilkan manfaat bagi pelanggan. 

2. Handling objection (menangani penolakan) 
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Para calon pembeli hampir selalu menolak pada saat 

presentasi. Dalam menangani penolakan, tenaga 

penjual hendaknya melakukan pendekatan positif, 

mengemukakan penolakan yang tersembunyi, dan 

meminta calon pembeli untuk menjelaskan alas an 

penolakan. Sehingga dari penolakan tersebut dapat 

dijadikan peluang untuk memperoleh informasi. 

3. Closing (menutup transaksi) 

Tenaga penjual harus mengetahui cara mengenal 

isyarat-isyarat untuk menutup penjualan. Isyarat-

isyarat tersebut meliputi tindakan fisik, komentar, 

dan pertanyaan. Tenaga penjual dapat memilih satu 

diantara teknik penutupan seperti meminta pesanan, 

meninjau kembali perjanjian, penawaran 

pengiriman, serta penawaran model seperti apa yang 

diinginkan. 

 

4. Follow up (tindak lanjut) 

Hal ini diperlukan jika tenaga penjual ingin 

meyakinkan terciptanya kepuasan pelanggan dan 

pengulangan bisnis. Tenaga penjual harus 

menjadwalkan kunjungan sebagai tindak lanjut jika 

pesanan telah diterima, memastikan instalasi, dan 
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pelayanan yang tepat. Kunjungan ini akan 

meyakinkan pelanggan bahwa tenaga penjual 

menaruh perhatian dan mengurangi kekecewaan 

yang timbul. 

 

2.4 Perilaku Konsumen 

2.4.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen mengacu pada perilaku yang 

ditunjukkan oleh para individu dalam membeli dan 

menggunakan barang dan jasa. Pada hakikatnya, lingkup 

studi perilaku konsumen meliputi sejumlah aspek krusial. 

Engel et al dalam Sopiah dan Sangadji (2013:7) 

perilaku konsumen adalah: 

“Tindakan yang langsung terlibat dalam 

pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan 

produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului 

dan menyusul tindakan tersebut”. 

 

Griffin dalam Sopiah dan Sangadji (2018:8) perilaku 

konsumen adalah: 

“Semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis 

yang mendorong tindakan tersebut pada saat 

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, 

menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan 

hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diuraikan 
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bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku yang 

ditunjukan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi atau mengabaikan produk atau 

jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan 

mereka. Perilaku konsumen dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

2.5 Keputusan Pembelian 

2.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian 

konsumen akan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan 

menegenai produk yang akan dikonsumsinya, kemudian 

keputusan yang telah diambil konsumen akan dilanjutkan 

dengan penggunaan.  

Mahmud Machfoedz (2010:44) mengatakan bahwa: 

“Pengambilan keputusan adalah suatu proses 

penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu 

dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap 

paling menguntungkan.” 
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Schiffman dan Kanuk (2011:357) mengemukakan bahwa:  

“Keputusan pembelian pemilihan suatu tindakan dari 

dua atau lebih alternative. Kepusan pembelian 

merupakan tahapan terakhir yang ada di benak 

konsumen untuk menentukan pembelian produk”. 

 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian adalah tahapan yang harus dilalui 

konsumen sampai akhirnya terjadi suatu pengambilan 

keputusan pembelian. 

2.5.2 Proses Keputusan Pembelian 

Kotler (2012:188) proses keputusan pembelian 

konsumen terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh 

seorang konsumen sebelum sampai pada keputusan 

pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Dalam 

memutuskan membeli produk konsumen akan mengalami 

proses dimana konsumen menyesuaikan kemampuannya 

dengan produk yang dibutuhkannya terdapat lima tahap 

proses keputusan pembelian yaitu :  

 

Sumber: Kotler dan Keller (2012:188 ) 

Gambar 2.1 

Problem 
recognition

Information 
search

Evaluation of 
altenatives

Purchase 
decision

Postpurchase
behavior
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Proses Keputusan Pembelian 

1. Pengenalan Masalah  

Proses ini dimulai dengan pembeli mengenali suatu 

masaah atau kebutuhan pribadi konsumen  

2. Pencarian Informasi  

Seorang konsumen yang telah terpengaruh 

kebutuhan tersebut sehingga membutuhkan 

informasi suatu produk untuk memenuhi 

kebutuhanya.  

3. Evaluasi Alternative  

Hal ini berkaitan dengan bobot yang diberikan 

kepada suatu produk dengan mempertimbangkan 

antara satu produk dengan produk lainnnya.  

4. Keputusan Membeli  

Konsumen membentuk suatu niat untuk membeli 

atas dasar faktor pendapatan, harga, manfaat dari 

produk yang dipilih.  

5. Perilaku Setelah Pembelian  

Setelah membeli dan merasakan produk konsumen 

akan mengalami tingkat kepuasan dan ketidakpuasan 

serta akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian 

pada pasar.  
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Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

proses keputusan pembelian tidak berakir sampai pembelian 

produk saja namun perlu diketahui juga bagaimana 

kepuasan konsumen atas produk tersebut, hingga konsumen 

akan melakukan pembelian ulang dilain hari.  

2.6 Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan 

Pembelian 

Pengembangan produk diantara para pesaing 

menjadi pembeda dan suatu ciri agar produk tetap dipilih 

oleh konsumen. Perusahaan harus berhadapan dengan 

lingkungan pemasaran yang terdiri dari pelaku dan 

kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mengembangkan serta mempertahankan 

kelangsungan usahanya. 

 Berdasarkan pengertian atribut produk menurut 

Lovelock dan Wright (2011:69) yang menyatakan atribut 

produk adalah semua fitur (baik yang berwujud maupun 

tidak berwujud) suatu barang atau jasa yang dapat dinilai 

pelanggan. Atribut produk menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen. Adapun unsur-unsur 

penting dalam atribut produk menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:99) yaitu: 
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1. Kualitas produk (product quality) 

2. Fitur produk (product feature) 

3. Desain produk (design product) 

2.7  Pengaruh Personal Selling terhadap Keputusan 

Pembelian 

Pemilihan strategi komunikasi pemasaran yang tepat 

sangat penting dalam rangka meningkatkan penjualan dan 

mempengaruhi keputusan pembelian. Aktivitas dari 

komunikasi pemasaran juga bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas komunikasi merek, sebagai sarana rasional dalam 

memperkenalkan sebuah merek, membantu ikatan 

emosional yang kuat antara konsumen dengan merek, dan 

membantu mempengaruhi keputusan pembelian. 

Berdasarkan pengertian personal selling menurut 

Swasta (2002:260) yang menyatakan bahwa personal 

selling adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka 

yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 

menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran 

yang saling mentungkan dengan pihak lain. Personal selling 

dapat memberikan kontribusi yang kuat pada pemasaran 

produk.Banyak perusahaan menggunakan tenaga penjual 

dalam kegiatan pemasaran. Sebab personal selling memiliki 

peran yang sangat besar terhadap keputusan pembelian, 
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dimana persepsi konsumen terhadap personal seller 

termasuk kemampuannya dalam menarik perhatian 

konsumen telah mempengaruhi niat konsumen untuk 

melakukan pembelian. Adapun empat dimensi personal 

selling menurut Kotler (2006:724) yaitu: 

1. Presentation and demonstration (presentasi dan 

demonstrasi) 

2. Handling objection (menangani penolakan) 

3. Closing (menutup transaksi) 

4. Follow up (tindak lanjut) 

 

2.8  Penelitian Sebelumnya 

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi 

literature berkaitan diantaranya merupakan hasil studi 

penelitian dari jurnal dan dari penelitian sebelumnya 

mengenai promosi penjualan dan inovasi produk terhadap 

keputusan pembelian. Analisis penelitian terdahulu 

dipaparkan pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Tabel 2.1 

Kumpulan Penelitian Sebelumnya 

 

N

o. 

Penelit

i 
Judul Metode 

Variabe

l 

Hasil 

Penelitian 

Persama

an 

1. Novi 

Septian

i dan 

Ani 

Solihat 

(2012) 

Pengaruh 

Atribut 

Produk 

Tabungan 

terhadap 

Loyalitas 

Nasabah 

(Studi 

pada 

Bank 

XYZ 

KCP 

Antapani 

Bandung 

Deskrip

tif dan 

Verifika

tif 

X = 

Atribut 

Produk  

Y= 

Loyalita

s 

 

Atribut 

produk 

tabungan 

berhubung

an positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah 

dan 

pengaruh 

atribut 

produk 

terhadap 

loyalitas 

nasabah 

sebesar 

32,8% 

 

Atribut 

Produk 

(X1) 

2. Dya 

Ana 

Pamart

ha dan 

Edy 

Yuliant

o 

(2016) 

Pengaruh 

Atribut 

Produk 

terhadap 

Preferensi 

Konsume

n dan 

Keputusa

n 

Deskrip

tif dan 

Verifika

tif 

X = 

Atribut 

produk 

Y1 = 

Preferen

si 

Konsum

en 

Y2 = 

Atribut 

produk 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

preferensi 

konsumen 

dan 

Atribut 

produk 

(X1)
 dan 

Keputusa

n 

Pembelia

n (Y2) 
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Pembelia

n Kartu 

Seluler 

Simpati 

Keputus

an 

Pembeli

an 

keputusan 

pembelian  

3. Ida 

Nurhai

da 

Samad 

(2016) 

 

Pengaruh 

Atribut 

Produk 

dan 

Personal 

Selling 

terhadap 

Keputusa

n 

Pembelia

n Rumah 

(Studi 

pada 

Perumaha

n 

Matahari 

Land 

Property) 

Deskrip

tif dan 

Verifika

tif 

X1= 

Atribut 

Produk 

X2= 

Personal 

Selling 

Y= 

Keputus

an 

Pembeli

an 

Hasil 

penelitian 

ini 

menunjuk

kan bahwa 

terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

antara 

atribut 

produk 

dan 

personal 

selling 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

rumah 

Atribut 

Produk 

(X1)
  

Personal 

Selling 

(X2) 

Keputusa

n 

pembelia

n (Y) 

4.  Ismail 

Khalifa

tu 

Ihsan 

(2017) 

Pengaruh 

Atribut 

Produk 

dan 

Personal 

Selling 

terhadap 

Keputusa

n 

Pembelia

n Produk 

Deskrip

tif dan 

Verifika

tif 

X1= 

Atribut 

Produk 

X2= 

Personal 

Selling 

Keputus

an 

Pembeli

an 

Hasil 

penelitian 

ini 

menunjuk

kan bahwa 

terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

antara 

atribut 

Atribut 

Produk 

(X1) 

Personal 

Selling 

(X2) 

Keputusa

n 

Pembelia

n (Y) 
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Asuransi 

Kebakara

n PT. 

Tugu 

Kresna 

Pratama 

Bandung 

produk 

dan 

personal 

selling 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

5. Novian 

Yuga 

Pamujo 

(2011) 

Analisis 

Pengaruh 

Atribut 

Produk, 

Bauran 

Promosi, 

dan 

Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Keputusa

n 

Pembelia

n Produk 

Merchand

ise (Studi 

pada 

Kedai 

Digital 7 

di 

Semarang

) 

Deskrip

tif dan 

Verifika

tif 

X1= 

Atribut 

Produk 

X2 = 

Bauran 

Promosi 

X3 = 

Kualitas 

Pelayan

an 

Y= 

Keputus

an 

Pembeli

an 

Hasil 

penelitian 

ini 

menunjuk

kan bahwa 

atribut 

produk, 

bauran 

promosin 

dan 

kualitas 

pelayanan 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

merchandi

se 

Atribut 

Produk 

(X1) dan 

Keputusa

n 

Pembelia

n (Y) 

Sumber: Data sekunder (2018) 

2.9 Kerangka Pemikiran 
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Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk 

menggambarkan paradigma penelitian sebagai jawaban atas 

masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut 

terdapat dua independen variabel (atribut produk dan 

personal selling), dan satu dependen variabel (keputusan 

konsumen). 

2.9.1 Paradigma Penelitian 

 Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah 

diuraikan, dapat digambarkan secara sistematis hubungan 

antara variabel dalam bentuk skema. Kerangka pemikiran 

menjelaskan hubungan antar variabel secara teoritis yang 

meliputi variabel dependent dan variabel independent. 

Variabel independent adalah atribut produk dan personal 

selling. Sedangkan variabel dependent adalah keputusan 

pembelian. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat 

disusun paradigma pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

2.4. Hipotesis 

 Hipotesis yang dijawab dalam penelitian ini 

mengacu pada kajian pustaka, maka beberapa hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian adalah: 

Hipotesis 1: Atribut produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Hipotesis 2 : Personal selling berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan                   

                     pembelian 

Hipotesis 3 : Atribut produk dan personal selling 

berpengaruh signifikan terhadap  

         keputusan pembelian 

Keputusan Pembelian: 

1. Pengenalan 

kebutuhan 

2. Pencarian 

alternatif 

Atribut Produk: 

1. Kualitas 

produk 

2. Fitur produk 

Personal Selling: 

1. Presentasi 

dan 

demonstrasi 


