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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

Manajemen dapat dipelajari secara sederhana maupun lebih terperinci. 

Philip Kotler dan Keller (2016:27) memaparkan pendapatnya mengenai manajemen 

pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih sasaran, dan meraih, mempertahankan 

serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. manajemen Pemasaran menurut 

Sofjan Assauri (2015:12), adalah merupakan kegiatan penganalisisan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, 

membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar 

guna mencapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang. Menurut 

Armstrong dan Kotler (2012:29) yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran 

adalah serangkaian  yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu nilai 

bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar 

tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut. 

Suparyanto dan Rosad (2015:1) manajemen pemasaran adalah  

menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang 

mencakup pengkonsepan,penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk, jasa 

dan gagasan yang dirancang utnuk menciptakan dan memelihara pertukarn yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Swashtha 

dan Irawan (2013:7) berpendapat bahwa manajemen pemasaran adalah 
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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. 

Beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan  awal perencanaan sampai dengan evaluasi hasil dari 

kegiatan atau implementasi dari perencanaan, dengan tujuan agar sasaran yang telah 

disepakati dapat dicapai melalui perencanaan yang efektif dan terkendalidan 

pernyataan lainnya dengan tujuan jangka panjang. 

Sedangkan pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan berkembang untuk mendapatkan 

laba. Pemasaran memiliki peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya 

bisnis suatu perusahaan. Kotler & Keller (2016:51) mengatakan bahwa pemasaran 

adalah fungsi organisasi dan aset  untuk menciptakan, mengkomunikasikan 

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Boone dan Kurtz (2013:7) memaparkan pengertian pemasaran sebagai suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian  untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentinganya. 

Pendapat Buchory dan Saladin (2013:2) bahwa pemasaran adalah suatu  

sosial dan manajerial menyangkut individu atau kelompok untuk memenuhi 
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kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) 

produk dengan yang lain. Basu Swastha (2012:5) mengemukakan pengertian 

pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial. Sedangkan menurut Maynard dan Beckman 

yang dikutip oleh Alma (2011:1) yaitu Marketing embraces all business activites 

involved in the flow of goods and services from physical production to consumption. 

Pengertian pemasaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan dalam organisasi dengan seragkaian  menciptakan, 

mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk menjalin 

hubungan dengan pelangan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan. 

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran memiliki 

kekuatan dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang berada di perusahaan 

untuk lebih efektif dan efisien untuk memberikan nilai produk perusahaan kepada 

konsumen untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan.  

 

2.2 Bauran Pemasaran  

 Bauran pemasaran atau Marketing mix merupakan kombinasi dari empat 

variabel yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. 

Keempat unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh 

satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk  menghasilkan suatu kebijakan 

pemasaran yang mengarah pada layanan efektif dan kepuasan konsumen. Bauran  
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pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel yaitu produk, struktur harga, 

kegiatan promosi, dan sistem distribusi (Dharmesta dan Handoko, 2012) 

Tjiptono (2014) mendefinisikan bauran pemasaran merupakan seperangkat 

alat yang digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi 

jangka panjang dan juga untuk merancang program taktik jangka pendek.  Konsep 

bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali beberapa dekade yang lalu oleh 

Jerome McC harty yang merumuskannya menjadi 4P (product, price, promotion, 

dan place). (Tjiptono, 2014). Menurut Buchari Alma (2011:205), Marketing mix 

merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi 

maksimal sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan. 

Didalam bauran pemasaran terdapat variabel-variabel yang saling mendukung 

satu dengan yang lainnya, yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk 

memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. The 

marketing mix consists of everything that can be done by companies toinfluence the 

demand for the products and services produced. The marketing mix is a key concept 

in modern marketing. The marketing mix is a collection of technicalmarketing tool 

of control of the combined company to produce the desired responsefrom the target 

market (Kotler dan Amstrong; 2016 : 62). 

Menurut Zeithaml dan Bitner (2011:18), “Marketing mix defined as 

theelements an organizations controls that can be used to satisfy or 

communicatewith customer. These elements appear as core decisions variables in 

anymarketing text or marketing plan”. Atau bauran pemasaran sebagai elemen 
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sebuah organisasi kontrol yang dapat digunakan untuk memenuhi atau 

berkomunikasi dengan pelanggan. Unsur-unsur ini muncul sebagai  keputusan inti 

variabel dalam teks pemasaran atau marketing plan” 

Dari beberapa definisi diatas terdapat beberapa persamaan yaitu bahwa 

marketing mix merupakan kombinasi dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan 

oleh perusahaan dan dapat membentuk suatu sistem pemasar dalam mencapaitujuan 

perusahaan pada pasar sasaran. Sebagian lagi dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi dan 

tempat. Kombinasi ini diharapkan adanya keberhasilan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan bagi perusahaan. Bauran pemasaran yang tepat maka akan 

menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, sedangkan bauran 

pemasaran yang kurang efektif dapat berdampak pada hungan pelanggan dan 

perusahaan. Karena bauran pemasaran dikonsep dengan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan, agar mendapatkan efek yang baik bagi perkembangan perusahaan.  

 Kotler-Keller (2016:67), menggambarkan bahwa Bauran Pemasaran adalah 

seperangkat variabel yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk 

mencapai tujuan dalam pasar sasaran. 
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Sumber: 

Kotler-Keller (2016:69) 

Gambar 2.1 Empat 

Komponen Bauran Pemasaran 

 Empat komponen Bauran Pemasaran di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Produk  

 Produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada pasar sasaran (Fuad 2013: 3). Produk merupakan sekumpulan atribut yang 

bukan hanya berbentuk (tangible) saja, akan tetapi juga sesuatu yang tidak 

berwujud (intangible). Produk diperuntukan untuk memenuhi keinginan (want) 

konsumen (AH. Hasan; 2010:274). Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan 

bahwa produk dapat berupa barang atau jasa, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

atau keinginan pelanggan dan memberikan nilai dan manfaat kepada pelanggan. 

Kotler dan Keller (2016: 390) mengklasifikasikan manfaat produk ke dalam 

beberapa tingkatan, yaitu: 

Produk (Product) 

Keragaman 

Kualitas 

Desain 

Fitur 

Nama Merek 

Kemasan 

Pelayanan 

 

Harga (Price) 

Daftar Harga 

Diskon 

Potongan Harga khusus 

Periode Pembayaran 

Syarat Kredit 

Promosi (Promotion) 

Periklanan 

Tenaga Penjualan 

Promosi Penjualan 

Kehumasan 

 

Tempat (Place) 

Saluran Pemasaran 

Cakupan Pasar 

Lokasi 

Persediaan 

Transportasi 

Pengelompokan 

Bauran 

Pemasaran 



20 

 

a. Core benefit: jasa atau manfaat yang pelanggan benar-benar beli. 

b. Basic product: pihak penjual harus mengubah hal core benefit ke dalam 

produk dasar (basic product) 

c. Expected product: serangkaian atribut dan hal yang pembeli harapkan 

ketika membeli suatu produk. 

d. Augmented product: pihak penjual harus memberikan nilai tambah pada 

produk yang melebihi harapan pelanggan. 

e. Potential product: mengidentifikasikan produk yang memberikan nilai 

tambah pelanggan pada jangka mendatang. 

Jadi produk itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja, seperti 

makanan, pakaian, dan sebagainya, akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud 

seperti pelayanan jasa. Semua diperuntukkan demi pemuasan kebutuhan dan 

keinginan (need and wants) dari konsumen. Konsumen tidak hanya membeli 

produk sekedar memuaskan kebutuhan (need), akan tetapi juga bertujuan 

memuaskan keinginan (wants). Oleh karena itu produsen harus memperhatikan 

secara hati-hati kebijakan produknya. Apabila seseorang membutuhkan suatu 

produk, maka terbayang lebih dahulu ialah manfaat produk, setelah itu baru 

mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar manfaat. 

Dimensi  produk menurut Kotler dan Keller (2016:8-10) seperti berikut ini:  

a. Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

b. Fitur (feature), karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsidasar 

produk. 
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c. Kualitas kinerja (performance quality), adalah tingkat dimanakarakteristik 

utama produk beroperasi. 

d. Kesan kualitas (perceived quality) sering dibilang merupakan hasil 

daripenggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung 

karenaterdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti 

ataukekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. 

e. Ketahanan (durability), ukuran umur operasi harapan produk dalamkondisi 

biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untukproduk–produk 

tertentu. 

f. Keandalan (reability), adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidakakan 

mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu. 

g. Kemudahan perbaikan (repairability), adalah ukuran kemudahanperbaikan 

produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal. 

h. Gaya (style), menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. 

i. Desain (design), adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan,rasa, 

dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

 

2. Harga  

Ada beberapa pengertian mengenai harga. Harga menurut Kotler adalah 

sejumlah uang yang dibebankan pada produk tertentu. Perusahaan menetapkan 

harga dalam berbagai cara (Kotler dan Keller, 2016: 47). Di dalam perusahaan 

kecil, harga sering kali ditetapkan oleh manajemen puncak. Di perusahaan-

perusahaan besar, penetapan harga biasanya ditangani oleh para manajer divisi atau 
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manajer lini produk. Bahkan dalam perusahaan-perusahaan ini, manajemen puncak 

menyusun tujuan dan kebijakan tentang penetapan harga umum dan sering kali 

menyetujui harga yang diusulkan oleh manajemen peringkat bawah (Sunyoto 2014 

: 3) 

Di dalam ilmu ekonomi, pengertian harga mempunyai hubungan dengan 

pengertian nilai dan kegunaan. Nilai adalah ukuran jumlah yang diberikan oleh 

suatu produk apabila produk itu ditukarkan dengan produk lain. Sedangkan 

kegunaan adalah atribut dari sebuah item yang memberikan tingkat kepuasan 

tertentu pada konsumen (Sunyoto 2014: 3). 

Kegiatan penentuan harga memainkan peranan penting dalam  bauran 

pemasaran karena penentuan harga terkait langsung nantinya dengan pendapatan 

yang diterima oleh perusahaan.  keputusan penentuan harga juga sedemikian 

penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai oleh 

konsumen dan juga dalam  membangun citra.  keputusan dalam menentukan harga 

terdapat jenis jasa yang baru harus mempertimbangkan berbagai aspek yang 

berkaitan. Hal terpenting adalah berbagai  keputusan penentuan harga  tersebut 

harus konsisten dengan keseluruhan strategi pemasaran. Memberikan harga yang 

berbeda dalam pasar yang berbeda juga perlu dipertimbangkan. Juga, harga tertentu 

yang dibebankan tergantung pada siapa jasa tersebut dijual. Nilai suatu jasa tidak 

ditentukan oleh harga, melainkan oleh manfaat yang pembeli dapatkan ketika 

mengkonsumsi jasa tersebut relatif terhadap biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh layanan jasa tersebut, dan harga dari jasa yang bersifat alternatif yang 

dimiliki kompetitor. 
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Menurut Rewoldt, di samping untuk mengetahui lingkungan pasar di mana 

harga-harga itu akan ditetapkan, manajer pemasaran haruslah merumuskan dengan 

jelas tujuan-tujuan perusahaannya. Sebagai hasil studi Brookings Institution dan 

sebuah artikel jurnal yang menyertainya oleh salah seorang penyelidik utama, telah 

agak jelas tujuan-tujuan penetapan harga yang terpenting dalam perusahaan- 

perusahaan besar (Sunyoto : 2014 ).    

 Kotler dan Amstrong (2016:52), didalam variabel harga ada beberapa unsur 

kegiatan utama harga yang meliputi daftar harga, diskon,potongan harga, dan 

periode pembayaran. Pengukuran harga diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Kesesuaian Harga Produk dengan Kualitas Produk. Konsumen akan melihat 

terlebih dahulu harga yang tercantum pada sebuah produk, karena 

sebelummembeli konsumen sudah berpikir tentang sistem hemat yang tepat. 

Selain itukonsumen dapat berpikir tentang harga yang ditawarkan memiliki 

kesesuaian dengan produk yang telah dibeli.  

b. Daftar Harga (list price) Daftar harga adalah informasi mengenai harga 

produk yang ditawarkan agar konsumen mempertimbangkan untuk 

membeli.  

c. Potongan Harga Khusus (Allowance) Potongan harga khusus oleh potongan 

harga yang diberikan produsen /penjual kepada konsumen pada saat event 

tertentu.  

d. Harga yang dipersepsikan, Yaitu persepsi pelanggan terhadap harga yang 

diterima, apakah tinggi, rendah, atau adil.  
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3. Tempat 

Tempat adalah lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan diserahkan, 

sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa.  keputusan pemilihan akan lokasi 

penyerahan jasa sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pelanggan. 

Riyadi (2013: 51) menyebutkan tempat dengan saluran distribusi. Artinya, lokasi 

yang diperuntukkan untuk menyalurkan produk tertentu kepada pelanggan. 

Menurut Hurriyati (2015: 55) tempat adalah lokasi pelayanan yang akan digunakan 

melibatkan pertimbangan lokasi penyerahan jasa kepada pelanggan. Tempat yang 

baik maka akan mempunyai ciri-ciri good visibility, easy access, convenience, curb 

side appeal, dan parking (Rachmawati, 2013: 5). Tempat yang dimaksud pada 

penelitian ini berkaitan dengan  Perumah Mutiara Venue. 

Program penjualan distribusi mencangkup semua aktivitas yang 

berhubungan dengan kontak personal langsung dengan para pembeli akhir atau 

denganpedagang grosis atau perantara eceran (Fandy Tjipyono, Gregorius Chandra 

dan Dani Adriana ;2013:586). Indikator tempat diantaranya lokasi mudah 

dijangkau, lokasi strategis, kondisi jalan, ruang tunggu nyaman, komposisi toko, 

kemudahan akses kendaraan dan fasilitas parkir. Indikator tempat menurut Fandy 

Tjiptono (dalam Kuswatiningsih, 2016:15) yaitu: 

a. Akses. Misalnya lokasi yang sering dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi. 

b. Visibilitas. Yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

c. Lalu lintas (traffic). Menyangkut dua pertimbangan utama:  
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1) Banyaknya orang yang lalu-lalang bisa memberikan peluang besar 

terhadap pembelian, yaitu  keputusan pembelian yang sering terjadi 

spontan, tanpa perencanaan, dan atau tanpa melalui usaha-usaha 

khusus.  

2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi peluang. 

d. Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda 

dua maupun roda empat. 

e. Ekspansi. Yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada 

perluasan dikemudian hari. 

f. Lingkungan. Yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang 

ditawarkan. Sebagai contoh, restoran atau rumah makan berdekatan 

dengan daerah pondokan, asrama, kampus, sekolah, perkantoran, dan 

sebagainya. 

g. Persaingan (lokasi pesaing). Sebagai contoh, dalam menentukan lokasi 

restoran perlu dipertimbangkan apakakh di jalan atau daerah yang sama 

terdapat restoran lainnya 

Baik lokasi maupun saluran pemilihannya sangat tergantung pada kriteria pasar 

dan sifat dari jasa itu sendiri. Misalnya dalam jasa pengiriman barang, bila pasar 

menginginkan pengiriman yang cepat, tepat waktu, dan sifat barangnya yang tidak 

tahan lama, maka lokasi yang di pilih harus strategis (misalnya, dekat pelabuhan) 

dan saluran distribusi yang dipilih sebaiknya penjual langsung supaya 

dapat terkontrol. 

4. Promosi 
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       Promosi yang memili definisi menegnai satu variabel dalam bauran pemasaran 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. 

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen 

dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keiinginan dan 

kebutuhannya. Hal ini digunakan dengan alat-alat promosi (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2014). Dimensi promosi terdiri dari 5 hal menurut Kotler dan Keller 

(2016: 582), 

yaitu: 

a. Periklanan: presentasi non personal dan promosi daripada ide, barang, atau jasa 

oleh sponsor tertentu. Periklanan dapat dilakukan melalui siaran televisi atau 

radio, menjadi sponsor, membayar iklan di media sosial, print atau online. 

Semakin sering iklan dilakukan, akan semakin kuat ingatan pelanggan terhadap 

produk perusahaan. Namun, tingkat intensitas saja tidak cukup dimana iklan 

yang baik adalah iklan yang mampu mendapatkan banyak pelanggan dengan 

strategi pemilihan waktu yang tepat, pemilihan media, pemilihan kalimat, dan 

lain sebagainya. Dimensi periklanan dalam penelitian ini adalah promosi non 

personal melalui spanduk.  

b. Promosi penjualan: sebuah insentif jangka pendek untuk meyakinkan atau 

mengajak pelanggan untuk membeli. Promosi penjualan sebaiknya hanya 

dilakukan pada jangka pendek dan tidak efektif dilakukan dalam jangka 

panjang. Promosi penjualan bertujuan untuk meyakinkan pelanggan dengan 

teknik-teknik yang menarik. Promosi penjualan dapat dilakukan dengan cara 
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memberikan diskon, kupon dengan minimal pembayaran tertentu, ataupun 

memberikan tester gratis kepada pelanggan. 

c. Penjualan individu: interaksi personal antara tenaga penjualan perusahaan 

denga pelanggan dengan tujuan memperoleh pelanggan, menghasilkan 

penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Penjualan individu 

dilakukan dengan interaksi antar dua orang atau lebih sehingga setiap pihak 

dapat melakukan observasi kebutuhan dan secara cepat dapat dengan langsung 

membuat  keputusan. Indikator dari penjualan individu adalah presentasi, 

pameran. 

d. Hubungan masyarakat: membangun hubungan yang baik dengan pihak- pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan dengan membangun citra perusahaan 

dan bertugas mengatasi berbagai rumor yang tidak baik berkenaan dengan 

pelanggan. Indikator untuk hubungan masyarakat yaitu informasi di tempat. 

e. Pemasaran langsung dan digital: mempromosikan secara langsung kepada 

pelanggan yang sudah menjadi target untuk membangun hubungan jangka 

panjang. Indikator pemasaran digital melalui instagram. 

Tujuan utama promosi ialah member informasi, menarik perhatian dan 

selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan. Suatu kegiatan promosi 

jika dilaksanakan dengan baik dapat mempengaruhi konsumen mengenai dimana 

dan bagaimana konsumen membelanjakan pendapatannya. Promosi berusaha agar 

demand tidak elastic. Promosi dapat membawaa keuntungan baik bagi produsen 

maupun konsumen. Keuntungan bagi konsumen ialah konsumen dapat mengatur 

pengeluarannya menjadi lebih baik, misalnya konsumen yang membaca iklan, ia 
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dapat membeli barang yang lebih murah. Keuntungan bagi produsen ialah promosi 

dapat menghindarkan persaingan berdasarkan harga, karena konsumen membeli 

barang karena tertarik akan mereknya. Promosi menimbulkan goodwill terhadap 

merek. Promosi bukan saja meningkatkan penjualan tapi juga dapat menstabilkan 

produksi. Keuntungan selanjutnya ialah perusahaan dengan goodwill yang besar 

akan dapat memperoleh modal dengan mudah (Alma Buchari, 2013) 

 Dengan demikian promosi merupakan faktor penting dan sangat 

menentukann keberhasilan suatu program pemasaran. Produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan tidak dapat dikenal oleh pasar sasaran apabila perusahaan tidak 

melakukan promosi. Melalui promosi, konsumen akan mengetahui dan 

mengenal produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan tahu akan kualitas dan 

manfaatnya.  

 

 

 

2.2.1 Tujuan Bauran Pemasaran 

 Tujuan bauran pemasaran agar perusahaan dapat lebih teroganisir dalam 

memasarkan produkya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada perusahaan. 

Menurut Malcolm H. B. Mcdonal dan Warren J Keegen (2013:88) adalah :“For 

those whose main concern is to prepare a one-year plan or a detailed tactical 

plan”.Menurut Kotler dan Amstrong (2016:92) adalah : “Marketing mix is good 

marketing tool is a set of products, promotion, distribution, combined to produce 
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the desired response target market”.Tujuan bauran pemasaran mempersiapkan 

rencana taktis rinci yang akan digunakan. 

 Sedangkan menurut Philip Kotler (2016:558) adalah :“Companies that can 

meet customer needs economically and fun as well as beingable to communicate 

effectively”.  

 

2.2.2 Pelaksanaan Bauran Pemasaran 

Pelaksanaan bauran pemasaran akan lebih meningkatkan efektifitas 

perusahaan terutama pada bagian keuangan yang lebih efisien. Menurut Philip 

Kotler (2016:558).  

The marketing mix is the number of marketers and advertisingexpenditurein 

the short term. However, it can develop products new products andmodify its 

distribution channels only in the long term. This, companies generallymake less 

change the marketing mix of periode to periode the short term compared to the 

number of variables that may be suggested the decision variables of marketing 

mix”.  

Sedangkan Malcolm H.B Mcdonal dan Warren J Keegen (2013:87) 

menjelaskan “The marketing mix is part of the whole process of marketing the most 

important and difficult. These activities will set a limit on the success of the 

company”. 

 Pelaksanaan bauran pemasaran perusahaan umumnya membuat lebih 

sedikit merubah bauran pemasaran dari periode ke periode dalam jangka pendek 

dibandingkan dengan jumlah yang mungkin disarankan variabel – variabel bauran 

pemasaran. 

Tabel 2.1 
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Dimensi Variabel dan indikator bauran pemasaran 

Dimensi Variabel Indikator 

Produk 

• Design produk yang menarik (design) 

• Keanekaragaman produk (produk 

variety)  

• Kualitas (quality)  

• Nama merk (brand name)  

• Ukuran (size)  

Harga 
• Penetapan harga yang tepat 

• Pemberian potongan harga atau diskon 

Tempat 

• Memiliki tempat yang strategis 

• Kenyamanan ruangan 

• Lahan parkir 

Promosi • Adanya promosi melalui media social 

Sumber: (Kotler dan Amstrong; 2016 : 62) 

 

2.3  Keputusan Pembelian 

  keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan  keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan oleh penjual. Pengambilan  keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas 

kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya jika sudah disadari adanya kebutuhan dan 

keinginan, maka konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk 

yang diinginkannya.  pengambilan  keputusan yang rumit sering melibatkan 

beberapa  keputusan. Suatu  keputusan melibatkan pilihan di antara dua atau lebih 

dari alternatif tindakan atau perilaku yang akan dilakukan, dan  keputusan selalu 

mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang berbeda 
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Kotler (2016), “costumer buying decision all their experience in learning, 

choosing, using, even disposing of a product”. Yang kuranglebih memiliki arti 

minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan 

menginginkan suatu produk. Setiadi (2008), pengambilan  keputusan konsumen 

(consumer decision making) adalah  pengintegrasian mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih 

salah satu diantaranya. Hasil dari  pengintegrasian ini adalah suatu pilihan (choice), 

yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. 

 Suharno (2010), menyatakan bahwa  keputusan pembelian Konsumen 

adalah tahap di mana pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan 

pembelian produk, serta mengkonsumsinya. Sedangkan menurut Tjiptono (2014) 

menyatakan bahwa  keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan individu 

yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan. Sementara menurut Kotler 

(2016) menyatakan bahwa  keputusan pembelian konsumen akhir perorangan dan 

rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. 

Semua aspek pengaruh dan kognisi dilibatkan dalam pengambilan  

keputusan konsumen, termasuk pengetahuan, arti kepercayaan yang diartikan dari 

ingatan serta  perhatian dan pemahaman yang terlibat dalam penerjemahan 

informasi baru di lingkungan.  pengambilan  keputusann pembelian adalah adalah  

pemecahan masalah yang sesungguhnya melibatkan interaksi timbal balik ganda di 
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antara  kognitif konsumen, perilaku mereka, serta aspek-aspek fisik dan sosial 

lingkungan.  

 

2.3.1 Tahap-Tahap  keputusan pembelian di Mutiara Venue 

 Menentukan  keputusan pembelian terdapat tahapan-tahapan produsen 

dalam menentukan dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap 

produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Kotler (2016) Ada lima tahap yang 

dilalui konsumen dalam  pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternative,  keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2013), ada tiga tahap dalam  

pengambilan  keputusan yang saling berhubungan satu sama lain: tahap masukan 

(input), tahap , dan tahap keluaran (output).  

Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen, ada empat “metode 

Hirarki Tanggapan” menurut Kotler (2012:568), yaitu model AIDA, model Hirarki 

pengaruh, model Adopsi-Inovasi, tahap-tahap tanggapan konsumen dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

Gambar 2.2 

Model Hirarki Pengaruh, Model Adopsi-Inovasi 
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Tahap Model AIDA
Model Hirarki

Pengaruh

Model Adopsi-

Inovasi
Model Komunikasi

Tahap Kognitif

Tahap Perasaan

Tahap Perilaku

Perhatian Kesadaran Kesadaran Pemaparan

Penerimaan

Tanggapan

Pengetahuan

Minat

Keinginan

Tindakan

Menyukai

Kesukaan

Pembelian

Minat

Penilaian

Percobaan

Adaptasi

Kesadaran

Pengetahuan

Perilaku

 

Sumber : Philip Kotler dan Kevin L. Keller. (2016).  

 

Model Hirarki AIDA yang dikemukakakan Kotler (2016) mengembangkan 

tahap perhatian (Attention), yaitu kesadaran atau munculnya pengetahuan 

konsumen akan eksistensi suatu produk (barang/jasa). Jika banyak konsumen yang 

tidak menyadari suatu produk, maka tugas pemasar disini adalah membangunkan 

kesadaran konsumen akan produknya. Selanjutnya tahap minat (Interest) yaitu 

munculnya ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, disini 

konsumen telah menyadari keberadaan produk dan tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai produk yang ditawarkan. Tahap keinginan (Desire) yaitu semakin 

bertambah keinginan konsumen (minat) untuk membeli suatu produk, karena ia 

telah dibekali oleh pengetahuan yang cukup memadai mengenai produk tersebut. 

 

Pada umumnya perusahaan yang berfokus pada pelanggan telah berhasil 

dalam menarik pelanggan, dan bukan hanya berhasil mengenalkan produknya ke 

pasar sasaran, tetapi merekapun terampil dalam merekayasa produk. Rekayasa 



34 

 

produk dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen 

perlu diadakan riset pemasaran untuk mendapatkan dan mengetahui informasi 

tentang apa yang menjadi motivasi mereka dalam melakukan pembelian. 

Perusahaan harus mengetahui   keputusan pembelian yang dilakukan konsumen.  

Pada tahap  keputusan pembelian konsumen menurut Kotler dan Keller 

(2016: 184) akan melalui tahap 5 tahap. Tahap pertama pengenalan masalah yaitu 

tahap dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu 

oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan ransangan internal salah satu dari 

kebutuhan normal seseorang-rasa lapar, haus, seks-naik ke tingkat maksimum dan 

menjadi dorongan atau kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. Tahap 

pencarian informasi merupakan tahap konsumen sering mencari jumlah informasi 

yang terbatas.Survey memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah 

dari semua konsumen hanya melihat satu toko dan hanya 30 persen yang terlihat 

lebih dari satu merek peralatan. 

Pada tahap evaluasi alternatif menunjukkan beberapa konsep dasar yang 

akan membantu kita memahami  evaluasi, pertama konsumen berusahan 

memuaskan sebutuhan kebutuhan, kedua konsumen mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat 

yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. Selanjutnya tahap memutuskan 

pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk 

membeli merek yang paling disukai.  



35 

 

 

2.3.2 Peranan Yang Dapat Dilakukan Seseorang dalam Pengambilan  

Keputusan Pembelian 

Kotler dalam Keller (2016:20) mengemukakan peranan pengambilan  

keputusan yaitu pertama yaitu pemrakarsa (initiatif) yaitu orang yang pertama kali 

menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan 

mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. Kedua pemberi 

pengaruh (influencer) yaitu orang yang mempunyai pandangan, nasihat, atau 

pendapatnya mempengaruhi  keputusan pembelian. Ketiga pengambil  keputusan 

(decider)yaitu orang yang menentukan  keputusan pembelian, misalnya apakah jadi 

membeli, apa yang dibeli dan bagaimana cara membeli atau dimana membelinya. 

Keempat pembeli (buyer) yaitu orang yang melakukan pembelian aktual. 

Sedangkan yang keenam adalah pemakai (user) yaitu orang yang mengkonsumsi 

atau menggunakan barang atau jasa yang dibeli. 

Adapun dimensi dan indikator dari  keputusan pembelian tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Dimensi Variabel dan indikator keputusan pembelian 

Dimensi Variabel Indikator 
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1. Perhatian  
• Adanya kesadaran kebutuhan 

akan rumah 

2. Interest  
• ketertarikan konsumen terhadap 

produk perumahan 

3. Keinginan  • Keinginan membeli perumahan 

4. Tindakan 
• Keputusan membeli 

perumahan Mutiara Venue 

 

Pada tahap ini semua dimensi yang dikemukakan Schiffman dan Kanuk (2013) 

yaitu tahap  dan tahap keluaran menjadi bagian dari penelitian. Karena pada 

penelitian ini mencari bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli atau 

melakukan pembelian. 

 

2.4 Hubungan Bauran Pemasaran dengan  Keputusan Pembelian 

Penyusunan penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai hubungan antara bauran pemasaran dengan  keputusan 

pembelian . 
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu Terkait Bauran Pemasaran Terhadap  Keputusan 

Pembelian 

Sumber Hasil penelitian  

Marina Intan 

Pertiwi Edy 

Yulianto Sunarti  
(2016) 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa terdapat tiga 

variabel bebas yang secara parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap  keputusan pembelian yaitu Produk, 

Promosi, dan Tempat, sedangkan variabel yang tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap  keputusanPembelian 

adalah variabel Harga. Variabel yang dominan terhadap  

keputusan pembelian adalah Promosi 

ltje Lenny Tumbel dan 

Paulina Van Rate 

(2013) 

Secara parsial, Harga, Lokasi, Keragaman Produk, dan Kualitas 

Produk berpengaruh positif terhadap terhadap  keputusan 

pembelian para konsumen pada Pasar Tradisional di Kota 

Manado. 

Fazza Ilham Fachriza, 

Nadya Moeliono 

(2017) 

Rokok Sampoerna A Mild memiliki kelemahan didalam harga 

dimana konsumen tidak dapat menjangkau harga dari rokok 

Sampoerna A Mild dikarenakan harga rokok sendiri memang 

telah diatur oleh peraturan pemerintah. Konsumen lebih 

terpengaruh dalam memutuskan untuk membeli karena produk 

rokok Sampoerna A Mild yang terkenal akan kualitasnya dan 

mudahnya tempat untuk mengakses pembelian. 

Fiera Aryati 

Natakusumah, 

Ai Lili Yuliati 

(2016) 

Bauran pemasaran yang terdiri dari sub variabel produk, harga, 

tempat, dan promosi secara parsial berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap  keputusan pembelian kue kering Ina 

Cookies 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka hubungan yang muncul dari hasil beberapa 

penelitian di atas adalah bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap  

keputusan pembelian. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Bauran pemasaran merupakan alat yang meliputi produk, harga, lokasi, 

promosi, yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Keempat unsur 

tersebut tidak bisa dipisahkan, karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi 

satu sama lainnya. Semakin baik pengaruh yang diberikan oleh keempat unsur 
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bauran pemasaran tersebut, maka akan semakin meningkatkan keinginan konsumen 

untuk melakukan pembelian 

Faktor utama untuk menentukan suatu bisnis berjalan dalam perusahaan (PT 

Graha Bina Sarana) adalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Produk atau 

jasa yang berkualitas adalah produk atau jasa yang sesuai dengan apa yang 

dinginkan oleh konsumennya. Oleh Karena itu, suatu perusahaan perlu mengenal 

dan mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumennya. 

Konsep bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali beberapa dekade yang 

lalu oleh Jerome McC harty yang merumuskannya menjadi 4P (product, price, 

promotion, dan place). (Tjiptono, 2014). Menurut Buchari Alma (2011:205), 

Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar 

dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan. 

Adapun kerangka pemikiran pada peneltian ini. 
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 Gambar 2.3 

Kerangka Penelitian 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara peneliti terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2017: 96). Hipotesis yang terdapat pada penelitian 

ini adalah: 

a. Produk berpengaruh terhadap  keputusan pembelian 

b. Harga berpengaruh terhadap  keputusan pembelian 

c. Tempat berpengaruh terhadap  keputusan pembelian 

d. Promosi berpengaruh terhadap  keputusan pembelian 

e. Bauran pemasaran berpengaruh terhadap  keputusan pembelian. 

Produk (X1): 
desain, 

keanekaragaman, 
kualitas bahan, 

nama merek 
perusahaan, 

ukuran rumah 

Harga (X2):  

Penetapan harga 
yang tepat, diskon 

Tempat (X3):  

Tempat yang 
strategis 

kenyamanan 
ruangan, lahan 

parkir 

Promosi (X4):  

Promosi media 
sosial 

 Keputusan  
pembelian (Y): 

Perhatian,  
Interest,  

Keinginan dan   
Tindakan 


