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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1  Pengertian Pemasaran 

Pengertian pemasaran menurut Philip Kotler (2009:7) Pemasaran adalah 

suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk yangbernilai di pihak lain. Setelah mengetahui beberapa 

definisi pemasaran diatas, maka kita dapat mengetahui lebih lanjut mengenai 

pengertian dari Manajemen Pemasaran. Berikut ini definisi manajemen pemasaran 

menurut beberapa ahli ekonomi. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Philip Kotler (2009:7), manajemen pemasaran adalah : 

“seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga 

danmenumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan 

dan mengomunikasikan nilaipelanggan yang unggul”. 

Sedangkan menurut James AF Stoner, yang dialih bahasakan oleh T.  

Hani Handoko, sebagai berikut : 

“Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan dan 

prinsip dari manajemen pemasaran adalah sama, yaitu kegiatan penganalisaan, 

pelaksanaan, pengendalian atas program yang telah ditetapkan untuk mencapai 

tujuan dan memperoleh keuntungan. 
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2.2 Bauran Pemasaran 

2.2.1  Pengertian Bauran Pemasaran 

Pada pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan 

yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat tersebut membentuk suatu 

bauran pemasaran. 

Kotler (2002 : 18) mendefinisikan bahwa : 

”Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar”. 

McCharthy dalam buku Kotler dan Keller (2009:24) mengklasifikasikan 

alat-alat itu menjadi empat kelompok yang luas yang disebut 4P dalam 

pemasaran, yaitu : 

1. Product (Produk) 

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperlukan, 

diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat mmemenuhi kebutuhan 

dan keinginan. Produk ini meliputi keragaman produk, kualitas, desain, 

ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi dan imbalan.. 

2. Price (Harga) 

Harga merupakan satu-satunya unsure bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan unsur lainnya menimbulkan biaya dan harga 

juga merupakan unsur bauran pemasran yang fleksibel karena dapat 

berubah dengan cepat. Harga meliputi daftar harga, rabat atau diskon, 

potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. 

3. Place (Tempat) 

Place atau saluran pemasaran adalah sekumpulan organisasi independent 

yang terlibat dalam proses membuat suatu produk atau jasa dapat tersedia 

untuk digunakan atau dikonsumsi. Tempat meliputi saluran pemasaran, 

cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi. 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah Berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Promosi meliputi 
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promosi penjualan, periklanan, penjualan personal, kehumasan atau public 

relation, dan pemasaran langsung. 

Keputusan bauran pemasaran harus diambil untuk mempengaruhi saluran 

perdagangan dan juga konsumen akhir. Bauran pemasaran ini dilakukan 

perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut, yaitu menjual 

produk dan mendapatkan laba. 

 

2.2.2 Tingkatan Produk 

Pada dasarnya tingkatan produk adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2008):  

1. Produk Inti (Core Product)  

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari 

konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa.  

2. Produk Aktual (Actual Product)  

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual 

product) disekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual 

diantaranya, tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan 

dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti (Kotler dan Armstrong, 

2008).  

3. Produk Tambahan  

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan 

tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi 

dengan baik claim dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon 

jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan (Kotler dan Keller, 

2009). 

  

2.2.3 Karakteristik Produk 

Karakteristik produk merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam 

menganalisis hubungan antara konsumen dengan produk yang digunakan. 

Sebagian dari karakteristik tersebut terbukti dapat mempengaruhi keberhasilan 

suatu produk atau merek. Menurut Peter Paul & Jerry C Olson (2008:170) 

mengenai karakteristik produk yaitu : 
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1. Kompabilitas 

Adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan afeksi, kognisi, dan 

perilaku konsumen saat ini. 

2. Kemampuan untuk di uji coba 

Kemampuan untuk di uji coba menjelaskan sejauh mana suatu produk 

dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas atau dipilah-pilah ke dalam 

jumlah-jumlah yang lebih kecil jika untuk melakukan uji coba ternyata 

membutuhkan biaya yang tinggi. 

3. Kemampuan untuk diteliti 

Mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk 

tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Produk baru yang dikenal 

masyarakat dan sering didiskusikan cenderung diadopsi lebih cepat. 

4. Kecepatan 

Adalah seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen, 

Karena sebagian konsumen masih berorientasi pada kepuasan yang dengan 

cepat dirasakan ketimbang yang ditunda, produk yang dapat memberikan 

manfaat lebih cenderung berkemungkinan lebih tinggi untuk paling tidak 

dicoba oleh konsumen. 

5. Kesederhanaan 

Adalah sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan 

digunakan konsumen. 

6. Manfaat relative 

Adalah sejauh mana produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan 

atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya. 

7. Simbolisme produk 

Apakah makna suatu produk atau merek bagi konsumen dan 

bagaimanakah pengalaman konsumen ketika membeli dan 

menggunakannya. 
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2.2.4 Klasifikasi Produk 

Menurut Tjiptono (2008) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai 

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat 

diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Ditinjau dari 

aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:  

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) :Barang tidak tahan lama 

adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman dan makanan 

ringan, kapur tulis, gula dan garam.  

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)  

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk 

pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain 

TV, lemari es, mobil, dan komputer.  

Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga 

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut 

dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang 

konsumen (costumer's goods) dan barang industri (industrial's goods). Barang 

konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir 

sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya barang 

konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:  

a. Convinience Goods  

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki 

frekuensi pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu segera, 

dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam 

pembandingan dan pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, baterai, 

makanan, minuman, majalah, surat kabar, payung dan jas hujan.  

b. Shopping Goods  

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif 

yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan 
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model masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah tangga (TV, 

mesin cuci, tape recorder), furniture (mebel), dan pakaian.  

c. Specially Goods  

Specially goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan 

identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah barang-

barang mewah dengan merek dan model spesifik.  

d. Unsought Goods  

Unsought goods merupakan barang-barang yang diketahui konsumen atau 

kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk 

membelinya. Contohnya asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan 

(Tjiptono, 2008).  

 

2.2.5  Atribut Produk 

Kotler (2008:272) menyatakan bahwa:  

"atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang 

melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan."  

Sedangkan Menurut Tjiptono (2008;103) atribut produk yaitu: 

“Atribut produk adalah unsur–unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian." 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2008;272) mengkategorikan atribut 

produk menjadi tiga bagian yaitu:  

1. Kualitas produk (product quality) 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, 

ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan 

atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Agar dapat 

bersaing di pasar secara berhasil produk harus memiliki mutu superior 

dibandingkan dengan produk-produk pesaing yang setingkat. Yang 

dimaksud superior disini adalah penyajian manfaat lebih banyak jenisnya 
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dan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan produk pesaing lainnya, 

hanya perusahaan yang mempunyai kualitas yang terbaik yang akan 

berhasil dalam memenangkan persaingan. 

2. Fitur produk (product features) 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendeferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Menjadi 

produsen awal yang mengenal fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap 

bernilai menjadi salah satu cara efektif untuk bersaing. Beberapa produsen 

yang inovatif selalu berusaha menciptakan fitur-fitur produk yang lebih 

menarik dibandingkan dengan produk pesaing mereka dan itu merupakan 

salah satu cara efektif untuk memenangkan persaingan. 

3. Gaya dan desain produk (product style and design) 

Cara lain untuk menambahkan nilai bgi pelanggan adalah melalui gaya dan 

desain produk yang khas. Konsep desain lebih luas dibandingkan dengan 

gaya. Gaya mengedepankan tampilan luar dan semata-mata menjelaskan 

penampilan produk tertentu. Sedangkan desain yang baik dapat 

memberikan konstribusi dalam hal kegunaan produk dan juga 

penampilannya. Desain dpat menjadikan alat ersaingan yang baik bagi 

armada pemasarn perusahaan. Produk dengan desain yang canggih dapat 

menarik minat pembeli. Oleh karena itu desain produk yang menarik 

pemandangan (eye catching) konsumen dapat berfungsi sebagai salah satu 

sarana untuk menunjang kemampuan bersaing. Selain eye catching desain 

produk juga harus dapat membantu meningkatkan nilai penggunaan 

produk misalnya kemudahan, ketangguhan, dan keamanan penggunanya 

serta kemudahan pengepakan dan pengiriman barang. Gaya dan desain 

yang baik dapat menarik perhatian dan memberikan keunggulan bersaing 

di pasar sasaran. 
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2.3 Perilaku konsumen 

Perilaku konsumen adalah Dinamis. Itu berarti bahwa perilaku seorang 

konsumen, group konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan 

bergerak sepanjang waktu. Hal ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku 

konsumen, demikian pula pada pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal 

studi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk, 

dan individu atau grup tertentu. 

 

2.3.1 Pengertian perilaku konsumen 

Konsumen membuat sejumlah keputusan pembelian setiap hari. Untuk itu 

penting bagi pemasar untuk meneliti pengambilan keputusan pembelian 

konsumen secara rinci untuk memperoleh jawaban apa yang konsumen beli, 

dimana mereka membelinya, bagaimana caranya, seberapa banyak, kapan dan 

mengapa mereka membelinya. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007;6) perilaku konsumen adalah: 

“studi perilaku konsumen terpusat pada era individu mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia 

(waktu dan uang) guna membeli barang-barang yang berhubungan 

dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa 

mereka beli, kapan mereka membeli, dimana mereka membeli, 

seberapa mereka sering membeli, dan seberapa mereka sering 

menggunakannya”. 

Menurut Kotler  dan Amstrong (2008;158), perilaku konsumen adalah sebagai 

berikut: 

“perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, 

perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk 

konsumsi pribadi”.  
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Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun rumah tangga 

untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa sebagai 

konsumsi pribadi yang sebelumnya melewati  proses keputusan untuk memilih 

produk atau jasa mana yang akan mereka konsumsi. 

 

2.3.2 Pengertian Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan adalah sebuah pemikiran di mana individu 

mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan dari sekian banyak 

pilihan. Menurut Santrock (2008: 362). Menurut Schiffman & Kanuk (2008:96), 

keputusan di definisikan sebagai sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif 

pilihan. Ditinjau dari perilaku konsumen, maka ketika seseorang telah memilih 

antara membeli atau tidak membeli, pilihan antar merek satu dengan merek lain, 

atau pilihan menghabiskan waktu dengan melakukan A atau B, orang itu berada 

dalam posisi membuat keputusan. 

Menurut Kotler & Amstrong (2008:226), keputusan pembelian adalah 

tahap dalam proses keputusan pembelian  pembeli dimana konsumen benar-benar 

membeli. Keputusan pembelian  merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. 

Menurut (Philip Kotler, Gary Armstrong 2008) mengatakan terdapat 4 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan pembelian 

konsumen, yaitu:  

1.  Faktor Budaya  

a. Budaya: serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang 

dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi penting lain.  

b. Sub-budaya: kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama 

berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa.  
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c. Kelas Sosial: pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan 

relatif teratur dimana anggota memiliki nilai, minat dan perilaku yang 

serupa.  

2. Faktor Sosial  

a.  Kelompok: terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang 

tersebut.  

b. Keluarga: peran yang terdekat dan memiliki pengaruh yang kuat. 

c. Peran dan Status. (peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan 

untuk dilakukan menurut orang-orang disekitarnya, tiap peran membawa 

status yang menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut 

oleh masyarakat).  

3. Faktor Pribadi  

a.  Umur dan Tata Siklus Hidup, 

b.  Pekerjaan,  

c.  Situasi Ekonomi,  

d. Gaya Hidup: pola hidup seseorang yang tergambarkan pada aktivitas, 

interest,    dan opinion (AIO) orang tersebut.  

e. Kepribadian dan Konsep Diri. (kepribadian, sikologis yang membedakan 

seseorang yang menghasilkan tanggapan secara konsisten dan terus-

menerus terhadap lingkungan. Konsep diri adalah kepemilikan seseorang 

dapat menyumbang dan mencerminkan ke identitas diri mereka).  

4. Faktor Psikologis  

 Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

yaitu:  
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a.  Motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat 

mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut.  

b. Persepsi adalah proses bagaimana menyeleksi, mengatur, dan 

 menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti.  

c. Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang karena pengalaman.  

d. Keyakinan dan Sikap, (keyakinan pemikiran deskripstif yang 

dipertahankan seseorang mengenai sesuatu. Sikap merupakan evaluasi, 

perasaan dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak seseorang 

terhadap suatu obyek atau ide). 

2.3.3 Jenis-Jenis Perilaku Pemgambilan Keputusan Pembelian 

 Perilaku keputusan pembelian sangat berbeda untuk masing-masing 

produk. Keputusan yang lebih kompleks biasanya melibatkan peserta pembelian 

dan pertimbangan pembeli yang lebih banyak. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008:177), perilaku pengambilan keputusan pembelian terbagi menjadi empat 

jenis, yaitu:  

1. Perilaku pembelian kompleks 

 Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat 

terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikan antar 

merek. Konsumen mungkin sangat terlibat ketika produk itu mahal, 

beresiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan eskpresi diri. 

Umumnya konsumen harus mempelajari banyak hal tentang kategori 

produk. Pada tahap ini, pembeli akan melewati proses pembelajaran, mula-

mula mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan 

kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan dengan baik. 

Pemasar produk yang memerlukan keterlibatan tinggi harus memahami 

pengumpulan informasi dan perilaku evaluasi yang dilakukan konsumen 

dengan keterlibatan tinggi. Para pemasar perlu membantu konsumen untuk 

membelajari atribut produk dan kepentingan relatif atribut tersebut. 

Konsumen harus membedakan fitur mereknya, mungkin dengan 
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menggambarkan kelebihan merek lewat media cetak dengan teks yang 

panjang. Konsumen harus memotivasi wiraniaga toko dan orang yang 

memberi penjelasan kepada pembeli untuk mempengaruhi pilihan merek 

akhir. 

2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi (ketidaknyamanan) 

 Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen sangat 

 terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau beresiko, 

tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antarmerek. Setelah pembelian, 

konsumen mungkin mengalami ketidaknyamanan pascapembelian ketika 

mereka mengetahui kerugian tertentu dari merek yang dibeli atau 

mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli. Untuk 

menghadapi disonansi semacam itu, komunikasi pascapenjualan yang 

dilakukan pemasar harus memberikan bukti dan dukungan untuk 

membantu konsumen merasa nyaman dengan pilihan merek mereka. 

3. Perilaku pembelian kebiasaan 

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi ketika dalam keadaan keterlibatan 

konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. Konsumen hanya 

mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori produk ini, mereka hanya 

pergi ke toko dan mengambil satu merek. Jika mereka terus mengambil 

merek yang sama, hal ini lebih merupakan kebiasaan daripada loyalitas 

yang kuat terhadap sebuah merek. Konsumen seperti ini memiliki 

keterlibatan rendah dengan sebagian besar produk murah yang sering 

dibeli. Konsumen tidak secara ekstensif mencari informasi tentang merek, 

mengevaluasi karakteristik merek, dan mempertimbangkan keputusan 

tentang merek yang akan dibeli. Sebagai gantinya, konsumen menerima 

informasi secara pasif ketika merek menonton televisi atau membaca 

majalah. Pengulangan iklan menciptakan kebiasaan akna suatu merek dan 

bukan keyakinan merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat 

terhadap sebuah merek, mereka memilih merek karena terbiasa dengan 

merek tersebut, konsumen mungkin tidak mengevaluasi pilihan bahkan 

setelah melakukan pembelian. Oleh karena itu, proses pembelian 
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melibatkan keyakinan merek yang dibentuk oleh pembelajaran pasif, 

diikuti oleh perilaku pembelian, yang mungkin diikuti oleh evaluasi atau 

mungkin tidak 

4. Perilaku pembelian mencari keragaman 

Perilaku pembelian mencari keragaman dalam situasi yang mempunyai 

karakter keterlibatan konsumen rendah, tetapi anggapan perbedaan merek 

yang signifikan. Dalam kasus ini, konsumen sering melakukan banyak 

pertukaran merek. Pemimpin pasar akan mencoba mendorong perilaku 

pembeli kebiasaan dengan mendominasi ruang rak, membuat rak tetap 

penuh, dan menjalankan iklan untuk mengingatkan konsumen sesering 

mungkin. Perusaahan penantang akan mendorong pencarian keragaman 

dengan menawarkan harga yang lebih murah, kesepakatan kupon khusus, 

sampel gratis, dan iklan yang menampilkan alasan untuk mencoba sesuatu 

yang baru. 

 

2.3.4  Tahap-Tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian  

Menurut Philip Kotler (2010:251), tahap-tahap proses pengambilan 

keputusan pembelian   adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan masalah 

Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembeli 

menyadari suatu perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan 

yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakan oleh rangsangan dari 

dalam diri pembeli atau dari luar. Misalnya kebutuhan orang normal 

adalah haus dan lapar akan meningkat hingga mencapai suatu dorongan 

berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen mungkin tidak berusaha secara aktif dalam mencari informasi 

sehubungan dengan kebutuhannya. Seberapa jauh orang tersebut mencari 

informasi tergantung pada kuat lemahnya dorongan kebutuhan, banyaknya 

informasi yang dimiliki, kemudahan memperoleh informasi, tambahan dan 

kepuasan yang diperoleh dari kegiatan mencari informasi. Biasanya 
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jumlah kegiatan mencari informasi meningkat tatkala konsumen bergerak 

dari keputusan situasi pemecahan masalah yang terbatas ke pemecahan 

masalah yang maksimal. 

3. Evaluasi alternatif 

Informasi yang didapat dari calon pembeli digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapinya 

serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus berusaha 

memahami cara konsumen mengenal informasi yang diperolehnya dan 

sampai pada sikap tertentu mengenai produk merek dan keputusan untuk 

membeli. 

4. Keputusan pembelian 

Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara sendiri 

dalam menangani informasi yang diperolehnya dengan membatasi 

alternatif-alternatif yang harus dipilih atau dievaluasi untuk menentukan 

produk mana yang akan dibeli. 

5. Perilaku setelah pembelian 

Apabila barang yang dibeli tidak memberikan kepuasan yang diharapkan, 

maka pembeli akan merubah sikapnya terhadap merek barang tersebut 

menjadi sikap negatif, bahkan mungkin akan menolaknya dari daftar 

pilihan. Sebaliknya bila konsumen mendapat kepuasan dari barang yang 

dibelinya maka keinginan untuk membeli terhadap merek barang tersebut 

cenderung untuk menjadi lebih kuat. 

2.4 Hubungan Atribut Produk Dengan Keputusan Pembelian 

Dalam upaya memasarkan produknya dan menjaring konsumen, 

perusahaan harus berhadapan dengan lingkungan pemasaran yang terdiri dari 

pelaku dan kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya perusahaan. 

perusahaan dalam menjalankan usahanya harusmemutuskan apa dan bagaimana 

strategi yang dijalankan atau dipakai untuk menghadapi lingkungan eksternal dan 

internalnya. Cakupan kegiatan pemasaranditentukan oleh konsep pemasaran yang 
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disebut bauran pemasaran (marketing mix) misalnya variabel lokasi (place), dan 

variabel promosi (promotion), variabel produk (product), dan variabel harga 

(price). Variabel-variabel ini dapat dikontrol oleh perusahaan dan dapat 

dipergunakan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. 

Variabel adalah unsur yang paling penting, karena produk mencakup 

seluruh perencanaan yang mendahului produksi aktual, produk mencakup riset, 

pengembangan, dan semua layanan yang menyertai produk seperti instalasi dan 

pemeliharaan. Konsumen melihat suatu produk sebagai kumpulan dari sifat-sifat 

ciri tertentu yang tercermin dari atribut-atribut yang melekat pada suatu produk, 

dapat berupa merek, desain, dan kualitas produk. Atribut produk menjadi 

pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian atas produk dan mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, maka perusahaan harus 

menjadikan atribut produk sebagai faktor yang penting. 

Konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, mulai 

dengan pengenalan masalah agar mengetahui kebutuhan produk mereka. Lalu 

konsumen mencari informasi yang lebih banyak dari berbagai sumber yaitu te,am. 

keluarga, iklan, pengalaman, dan lain-lain. Dari berbagai informasi yang didapat, 

diperoleh beberapa alternative pilihan mengenai produk dan berbagai atribut 

produknya kemudian konsumen melakukan penilaian atas alternatif produk 

melalui atribut produk yang paling bermanfaat bagi konsumen. 

Konsumen memilih atribut produk yang sesuai dengan kebutuhannya dan 

yang paling disukai seperti merek yang sudah terbukti baik, kemasannya yang 

bagus, dan kualitas produk yang bensr-benar berkualitas.Dengan kata lain atribut 

produk mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian 

konsumen.  

Berdasarkan Pengertian atribut produk menurut Tjiptono dalam bukunya 

strategi pemasaran (2008;103) adalah sebagai berikut: “Atribut produk adalah 

unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan pembelian.” 


