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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pemasaran  

 Pengertian tentang pemasaran akan diuraikan sehubungan dengan tujuan 

dari kegiatan pemasaran, yaitu untuk memuaskan serta memenuhi kebutuhan 

manusia akan barang dan jasa. Pemasaran memegang peranan penting dalam 

perusahaan karena dalam pelaksanaanya berhubungan  langsung dengan 

konsumen serta lingkungan luar perusahaan lainnya.  

 Definisi pemasaran menurut Kotler and Keller dalam bukunya 

“Manajemen Pemasaran” (2009;9) adalah sebagai berikut :  

 “Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”.   

 Melihat definisi diatas, penulis dapat simpulkan bahwa definisi tersebut 

mempunyai tujuan dan prinsip, yaitu pemasaran tidak hanya berhubungan dengan 

penjualan saja, tetapi juga merupakan aktivitas yang mempunyai dimensi sosial 

dan berorientasi kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui 

pertukaran demi laba perusahaan. Dalam menjalankan aktivitas tersebut individu 

atau kelompok memerlukan suatu proses yang mendukung tercapainya tujuan dari 

aktivitas yang akan dilaksanakan. Proses yang dimaksud adalah manajemen 

pemasaran. 

2.1.1 Manajemen Pemasaran  

 Manajemen pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari pemasaran. Dengan ilmu manajemen pemasaran, perusahaan 

dapat menentukan pasar yang mana yang dituju dan membina hubungan yang 

baik dengan pasar sasaran. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran  

 Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler and Keller (2009;5) 

adalah :  

 “Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan  pelanggan 

dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul”.   

 Pengertian manajemen pemasaran menurut Lupiyoadi (2006;6) adalah :  

 “Manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencanaan, 

pelaksanaan serta kontrol program- program yang telah 

direncanakan dalam hubunganya dengan pertukaran – pertukaran 

yang diinginkan terhadap konsumen yang dituju untuk memperoleh 

keuntungan pribadi maupun bersama”.   

 Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa manajemen pemasaran sebagai 

proses yang mencakup analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, juga 

produk dan jasa yang berdasarkan pertukaran dan bertujuan untuk menghasilkan 

kepuasan kepada pihak – pihak yang terlibat di dalamnya.  

2.1.3 Bauran Pemasaran  

 Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut Marketing Mix (Bauran 

Pemasaran) yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi 

pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar. Kegiatan 

pemasaran ditentukan oleh konsep yang disebut bauran pemasaran. Elemen – 

elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan untuk memuaskan pelanggan sasaran.  

 Bauran Pemasaran menurut Kotler & Amstrong (2009;78) adalah :  
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 “Bauran Pemasaran adalah serangkaian alat pemasaran takstis yang 

dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran”.   

 Sedangkan menurut Buchari Alma (2009;205), menjelaskan bauran 

pemasaran adalah sebagai berikut :  

 “Marketing Mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi sehingga mendatangkan hasil paling 

memuaskan”.  

 Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan faktor internal dari perusahaan, di mana perusahaan memiliki 

kemampuan untuk mengendalikanya agar dapat mempengaruhi respon pasar 

sasaran.  

2.1.4 Unsur-Unsur Bauran Pemasaran  

 Dalam melakukan kegiatan pemasaran, Keempat variable ini tidak dapat 

dipisahkan, Keempat Variable ini sering disebut 4P menurut Kotler & amstrong 

(2009;52) 4P. Adalah :  

1. Product (produk) 

Produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. 

2. price (harga)  

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk.  

3. Place/distribution (tempat) 

Distribusi mencakup aktifitas perusahaan untuk menyediakan produk bagi 

konsumen sasaran V 

4. Promotion  

Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikam keunggulan produk 

dan membujuk pelanggan sasaran untul membelinya.  
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 Sedangkan menurut Kotler (2009;58) dalam perusahaan jasa bauran 

pemasaran di tambah dengan 3P, sehingga menjadi 7P. Adapun 3P tersebut 

adalah:  

5. People ( orang )  

Orang dalam hal ini adalah pelaku yang memainkan sebagaian penyajian 

jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Physical Evidence (bukti fisik)  

Bukti fisik merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan 

dimana perusahaan dan konsumenya berinteraksi, serta setiap komponen 

tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut.  

7. Process (proses)  

Proses merupakan semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas 

dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau 

operasi jasa.  

2.2 Produk  

2.2.1 Pengertian Produk  

 Setiap orang berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka 

melalui produk. Menurut Kotler (2009;69) :  

 “ Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan”.  

 Menurut Alma (2009;139) : 

 “Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, 

nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta 

pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginan”.  
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 Sedangkan definisi produk menurut Stanton (2005;139), yaitu : 

 “Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

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

nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta 

pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginanya”  

 Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan produk tidak hanya 

suatu barang nyata secara fisik, tetapi meliputi segala sesuatu yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Bentuknya dapat berupa fisik, jasa, manusia, tempat, organisasi, informasi, 

pengalaman dan gagasan.  

2.2.2 Klasifikasi Produk  

 Pemasar biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan macam – 

macam karakteristik produk, yaitu daya tahan, terwujud dan pengguna. Menurut 

Kotler (2009;73-74), produk dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Barang yang tidak tahan lama (Nondurable goods)  

Adalah barang yang berwujud yang bisa dikonsumsi dalam sekali atau 

beberapa kali penggunaan saja. Contohnya adalah air minum dan 

sabun. 

2. Barang tahan lama (Durable goods) 

Adalah barang yang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-

kali. Contohnya pakaian, barang elektronik, mesin. 

3. Jasa (Services)  

Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. 

Akibatnya , jasa biasanya memerlukan lebih banyak pengendalian, 

kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian. Contohnya 

mencakup potongan rambut dan reparasi.  
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 Berdasarkan tujuan penggunanya, produk dapat diklasifikasikan dalam dua 

bagian, yaitu :  

1. Barang Konsumsi (Consumer goods) 

Merupakan produk yang dibeli bertujuan untuk dikonsumsi pribadi atau 

digunakan untuk pengguna akhir. Para pemasar mengkelompok barang-

barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja, terdiri dari:  

1) Barang mudah (Convinience goods)  

Adalah barang - barang yang biasanya sering dibeli konsumen, segera, 

dan dengan usaha yang minim. Contohnya meliputi produk tembakau, 

sabun, surat kabar.  Selanjutnya barang Covinience dibagi lagi 

menjadi:  

a. Barang kebutuhan sehari-hari (staples), yaitu barang yang 

dibeli konsumen secara teratur. Misalnya seorang pembeli 

mungkin secara teratur membeli pasta gigi Crest, saos Heinz, 

dan kue Ritz. 

b. Barang Impulse, yaitu barang yang dibeli berdasarkan 

keinginan seketika, tanpa perencanaan, atau usaha pencarian. 

Barang impulse seringkali diletakan dekat kasir, agar mudah 

terlihat dan konsumen menjadi teringat untuk membelinya. 

Contoh : permen dan majalah. 

c. Barang emergency, yaitu barang yang dibeli saat kebutuhan itu 

mendesak. Contoh : Payung di musim hujan, sepatu but dan 

obat generik untuk kesehatan. 

2) Barang toko (Shooping goods) 

Adalah barang - barang yang karakteristiknya dibandingkan 

berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses 

pemilihan dan pembelian. Contohnya meliputi furniture, pakaian, 

mobil bekas, dan peralatan rumah tangga besar. Barang shooping 

dibagi menjadi : 

a. Barang toko homogen, yaitu barang dengan mutu yang serupa 

tetapi mempunyai harga yang cukup berbeda sehingga dapat 
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dijadikan alasan perbandingan dalam berbelanja. Misal : pakaian 

sehari-hari 

b. Barang toko heterogen, yaitu barang yang berbeda dalam hal 

keistimewaan dan jasa produk yang mungkin lebih penting dari 

harganya. Misal :  Obat dan peralatan kosmetik 

3) Barang Khusus (Specialty goods) 

Adalah barang-barang yang mempunyai ciri-ciri atau identifikasi 

merek yang unik dan karena itulah cukup banyak pembeli yang 

bersedia melakukan upaya pembelian yang khusus. Contohnya 

meliputi mobil, komponen stereo, peralatan fotografi dan setelan pria. 

4) Barang yang tidak dicari (Unsought goods) 

Adalah barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun 

secara normal konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Produk-

produk baru seperti pendeteksi asap dan pengolahan makanan adalah 

barang unsought hingga konsumen diberi tahu tentang produk itu 

melalui iklan. Contoh : asuransi jiwa, tanah kuburan, batu nisan, dan 

ensiklopedia. 

2. Barang Industri (Industrial goods) 

Adalah barang yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk keperluan 

bisnis atau diproses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana mereka 

memasuki proses produksi dan harganya, barang industri dibagi ke dalam 

beberapa kelompok, yaitu : 

1) Bahan baku dan suku cadang (Material and parts) 

Adalah barang-barang yang seluruhnya masuk ke produk produsen 

tersebut. Barang-barang ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

bahan mentah dan bahan baku dan suku cadang yang diproduksi. 

Bahan mentah terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu produk 

pertanian (misalnya gandum, kapas, ternak, buah dan sayuran) dan 

produk alam (misalnya ikan, kayu, minyak mentah, biji besi). 

Bahan baku dan suku cadang yang diproduksi dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu bahan baku komponen (contohnya besi, benang, 
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semen, dan kabel) dan suku cadang komponen (misalnya mesin 

kecil, ban dan cetakan). 

2).  Barang modal (Capital items) 

Adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan  atau pengelolaan produk jadi. Barang modal 

meliputi dua kelompok : instalansi dan peralatan. Instalasi terdiri 

atas bangunan (misalnya pabrik dan kantor) dan peralatan 

(misalnya generator, bor, komputer mainframe, elevator). Peralatan 

meliputi peralatan dan perkakas pabrik yang dapat dipindahkan 

(misalnya perkakas tangan, truk pengangkut) dan peralatan kantor 

(misalnya komputer pribadi, meja). 

3).  Pasokan dan layanan bisnis (Supplies and business service) 

Adalah barang dan jasa berumur pendek memudahkan 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Pasokan ada dua 

jenis barang yaitu barang pemeliharaan dan perbaikan (cat, paku, 

sapu) dan pasokan operasional (pelumas, batu bara, kertas tulis, 

pensil). Pasokan adalah sesuatu yang ekuivalen dengan barang 

mudah (convenience goods), barang ini biasanya dibeli dengan 

upaya yang sangat sedikit dengan melakukan pembelian ulang 

langsung. Sedangkan layanan bisnis meliputi layanan pemeliharaan 

dan perbaikan (misalnya pembersihan jendela, perbaikan mesin 

foto copy) dan layanan konsultasi bisnis (misalnya hukum, 

konsultasi manajemen dan iklan). Layanan pemeliharaan dan 

perbaikan biasanya diberikan berdasarkan kontrak oleh produsen-

produsen kecil atau disediakan oleh produsen peralatan aslinya. 

Layanan konsultasi bisnis biasanya dibeli berdasarkan reputasi dan 

staf pemasok. 
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2.2.3 Tingkatan Produk  

Dalam merencanakan suatu produk atau penawaran , seorang pemasar 

perlu memperhatikan tingkatan (level) produk, menurut Kotler (2009;69) ada 

lima tingkatan produk, yaitu sebagai berikut:  

1. Manfaat inti (Core benefit) 

Merupakan tingkatan yang paling dasar, yaitu manfaat atau jasa yang 

sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Misalnya seorang tamu hotel 

membeli  “istirahat dan tidur”. 

2. Produk dasar (Basic product) 

Merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umum yang diperoleh 

dari produk yang dikonsumsi. Misalnya sebuah kamar hotel mencakup 

kamar mandi, tempat tidur, handuk, meja rias, meja tulis dan lemari 

pakaian. 

3. Produk yang diharapkan (Expected product) 

Merupakan seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan 

pembeli ketika membeli suatu produk. Misalnya tamu hotel dapat 

mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu baca 

dan ketenangan. 

4. Produk yang ditingkatkan (Augmented product) 

Merupakan produk yang memiliki manfaat tambahan yang lebih 

daripada expected product atau yang melampaui harapan pelanggan. 

Misalnya suatu hotel dapat meningkatkan produknya dengan 

menyertakan pesawat televisi dengan alat pengendali jarak jauh, bunga 

segar, proses pemesanan kamar yang mudah, dan lain-lain. 

5. Produk potensial (Potential product) 

Merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin 

dialami sebuah produk dikemudian hari. Produk potensial menekankan 

pada evolusi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif 

untuk memuaskan dan membedakan tawaran pesaing. Misalnya suatu 

hotel menyediakan kamar president suite dengan berbagai fasilitas 

yang mewah. 
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2.3 Promosi  

2.3.1 Pengertian Promosi  

 Promosi merupakan upaya yang sangat penting bagi perusahaan jika 

perusahaan tersebut ingin tetap berhasil, sehingga organisasi promosi dalam 

marketing harus kreatif dan inovatif. Promosi harus mampu menjembatani antara 

kebutuhan keinginan dan kepuasan konsumen dengan kepentingan praktis dan 

tujuan ekonomi jangka panjang produsen. Alat yang dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan adalah bauran promosi (promotion mix). Bauran promosi adalah 

bagian-bagian pemasaran dan bauran pemasaran adalah penentu dalam strategi 

pemasaran. 

 Promosi merupakan salah satu variabel Marketing Mix yang sangat 

penting. Dalam memperkenalkan produknya, perusahaan tidak dapat lepas dari 

kegiatan promosi. 

 Menurut Kotler & Armstrong (2009:72) : 

“Promosi (Promotion) adalah merupakan kegiatan yang dilakukan 

perusahaan dalam upaya mengkomunikasikan suatu produk kepada 

konsumen sehingga dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap 

produk perusahaan. Aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya”. 

Definisi promosi menurut Enis yang dikutip oleh Alma (2009:179) : 

“Promotion as communication that inform potential customer of the 

existence of products have want satisfying capabilities.” 

Menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2009:179) : 

“Promotion is an axercise in informartion, persuasion and conversly, a 

person who is persuaded is also being informed.” 

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa promosi merupakan suatu 

media komunikasi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah 

sikap dan tingkah laku pembeli, menyebarkan informasi atau memperkenalkan 

produknya kepada calon pembeli, dan membujuk mereka agar membeli. 
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Pada hakekatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat 

mengenal produk perusahaan, lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, 

yakin. Kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. 

Jadi, promosi merupakan alat bantu untuk mendefinisikan produk yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, dan sebagai alat untuk 

meneruskan informasi dalam proses pengambilan keputusan pembeli.  

2.3.2 Pengertian Bauran Promosi  

Salah satu kegiatan perusahaan yang sangat penting adalah menjual 

produk yang dihasilkannya, dan perusahaan mengusahakan agar produk yang 

mereka buat terjual sebanyak mungkin, sehingga perusahaan memperoleh laba 

yang sebesar-besarnya. Pada saat ini persaingan dalam berbagai jenis usaha 

semakin tinggi, sehingga menyadarkan para pengusaha untuk memasarkan produk 

yang mereka buat dengan berbagai promosi yang mereka lakukan. 

Menurut Stanton (2005; 152) mendefinisikan bauran promosi, yaitu: 

“Bauran promosi adalah kombinasi dari penjualan tatap muka, periklanan, 

promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat yang membantu 

pencapaian tujuan perusahaan.”  

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bauran promosi 

merupakan kombinasi dari penjualan, periklanan, publisitas dalam rangka 

membantu tujuan perusahaan ke arah yang lebih baik. 

Menurut Belch & Belch (2009:12) ada empat cara sebagai karakteristik 

utama dari pemasaran (IMC) ini meliputi:   

“A shifting of marketing dollars from media advertising to other 

forms of promotion, particularly consumer- and trade-oriented sales 

promotions. Many marketers feel that traditional media advertising 

has become too expensive and is not cost-effective. Also, escalating 

price competition in many markets has resulted in marketers' pouring 
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more of their promotional budgets into price promotions rather than 

media advertising. 

“ A movement away from relying on advertising-focused approaches, 

which emphasize mass media such as network television and national 

magazines, to solve communication problems. Many companies are 

turning to lower-cost, more targeted communication tools such as 

event marketing and sponsorships, direct mail, sales promotion, and 

the Internet as they develop their marketing communications 

strategies”. 

“ A shift in marketplace power from manufacturers to retailers. Due 

to consolidation in the retail industry, small local retailers are being 

replaced by regional, national, and international chains. These large 

retailers are using their clout to demand larger promotional fees and 

allowances from manufacturers, a practice that often siphons money 

away from advertising. Moreover, new technologies such as checkout 

scanners give retailers information on the effectiveness of 

manufacturers' promotional programs. This is leading many 

marketers to shift their focus to promotional tools that can produce 

short-term results, such as sale promotion”. 

“The rapid growth and development of database marketing. Many 

companies are building databases containing customer names; 

geographic, demographic, and psycho-graphic profiles; purchase 

patterns; media preferences: credit ratings; and other 

charac¬teristics”. 

1. Suatu pergeseran memasarkan dolar dari media yang mengiklankan 

terutama sekali konsumen-dan promosi penjualan berorientasi berdagang. 

Banyak pemasar merasakan media [yang] tradisional itu iklan telah 

menjadi terlalu mahal dan tidaklah hemat biaya. Juga, memperluas 

kompetisi harga di yang pasar telah mengakibatkan penuangan pemasar 

lebih banyak anggaran yang promosional mereka ke dalam promosi harga 

dibanding/bukannya media mengiklankan. 
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2. Suatu pergerakan menjauh dari bersandar pada pendekatan advertising-

focused, yang menekankan mass media seperti televisi jaringan dan surat 

kabar nasional, untuk memecahkan permasalahan komunikasi. Banyak 

perusahaan  sedang berbalik ke lower-cost, perkakas komunikasi yang 

lebih ditargetkan seperti peristiwa yang memasarkan dan sponsor, 

penjualan lewat pos, promosi penjualan, dan Internet mereka kembangkan 

mereka memasarkan strategi komunikasi.  

3. Suatu pergeseran di dalam pasar menggerakkan dari pabrikan ke pengecer. 

Dalam kaitan dengan konsolidasi di dalam industri eceran, pengecer lokal 

kecil digantikan oleh regional, nasional, dan rantai internasional. Pengecer 

yang besar ini sedang menggunakan serbet mereka untuk menuntut 

pinjaman dan pembayaran promosional lebih besar dari pabrikan, dari 

iklan. Lebih dari itu, teknologi baru seperti tv sebagai gerbang keluar 

memberi informasi pengecer atas efektivitas program pabrikan 

promosional. Ini adalah memimpin pemasar banyak orang untuk bergeser 

fokus mereka ke perkakas promosional yang dapat menghasilkan hasil 

jangka pendek, seperti promosi penjualan. 

4. Pengembangan database.  

Banyak perusahaan sedang nama pelanggan yang berisi database 

bangunan; mengenai ilmu bumi, demografis, dan profil psycho-graphic; 

pola teladan pembelian; pilihan media: nilai kelayakan pinjam; dan 

karakteristik lainnya. 

2.3.3  Manfaat Promosi  

 Menurut Kotler (2009;644) walaupun alat promosi sangan beragam, 

semuanya memberikan tiga manfaat yang berbeda:  

1. Komunikasi adalah promosi menarik perhatian dan biasanya memberikan 

informasi yang dapat mengarahkan konsumen ke produk bersangkutan. 

2. Insentif adalah promosi menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, 

atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen.  
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3. Ajakan adalah promosi merupakan ajakan untuk melakukan transaksi 

pembeli sekarang. 

2.4 Pengertian Periklanan  

 Periklanan merupakan bagian dari bauran promosi (Promoyional Mix) 

yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi 

persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat.  

 Menurut Kotler dan Armstrong (2009:153) yang mendefinisikan 

periklanan sebagai berikut:  

 “Periklanan adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor 

untuk melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam bentuk 

gagasan, barang, atau jasa.” 

Sementara menurut Tjiptono (2011:226) : 

“Periklanan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang di dasari pada 

informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian”. 

 Pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa periklanan 

(advertising) adalah cara menjual yang efektif yang dilakukan melalui mass media 

untuk menjangkau banyak pembeli yang tersebut secara geografis dengan biaya 

yang rendah untuk setiap tampilannya. 

 Periklanan merupakan cara menyebarkan pesan, baik itu untuk 

membangun preferensi merek ataukah untuk mempercepat penjualan. Jadi, 

advertising adalah proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan iklan. Tujuan pokok periklanan (advertising) adalah untuk 

meningkatkan permintaan bagi produk dengan cara menaikkan jumlah pembeli, 

dan atau menaikkan tingkat penggunaan barang di antara pembeli yang ada. 
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2.4.1 Tujuan Periklanan  

 Menurut Kotler (2009:658-659) tujuan periklanan dapat digolongkan 

berdasarkan sasarannya yaitu apakah untuk menginformasikan, membujuk,  atau 

mengingatkan: 

a. Periklanan Informatif, diadakan secara besar-besaran pada tahap awal suatu 

jenis produk, tujuannya adalah untuk membentuk permintaan pertama. 

Dimana iklan tersebut ingin memberitahu pasar tentang produk baru atau 

menganjurkan kegunaan baru dari produk tertentu, memberikan informasi 

tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, menyebutkan 

pula jasa yang ada. Mengoreksi kesan yang keliru, mengurangi ketakutan 

konsumen dan membangun citra perusahaan yang baik dan berkualitas. 

b. Periklanan Persuasif, penting untuk dilakukan dalam tahap persaingan, 

tujuannya adalah membentuk permintaan selektif atas suatu merek tertentu. 

Beberapa periklanan persuasif telah beralih ke jenis periklanan perbandingan 

(comparative advertising), yang membuat perbandingan eksplisit antar atribut-

atribut dari dua atau lebih merek. Periklanan perbandingan berfungsi paling 

baik bila ia mendatangkan motivasi kognitif dan afektif secara serentak. 

c. Iklan Pengingat, bertujuan untuk mengingatkan konsumen bahwa produk itu 

mungkin akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan 

konsumen di mana membeli produk itu, mengingatkan konsumen diwaktu 

pasaran sepi dan menjaga kesadaran konsumen akan produk tersebut. sangat 

penting untuk produk yang sudah mapan. Bentuk iklan yang berhubungan 

dengan tujuan itu adalah iklan penguat. 

d. Iklan/Pemantapan (reinforcement advertising), yang bertujuan untuk 

meyakinkan pembeli yang sudah ada bahwa mereka telah melakukan 

pemilihan yang benar.  

2.4.2 Pesan Iklan  

 Pesan iklan harus mampu mengundang perhatian (attention), 

mempertahankan minat (interest), membangkitkan keinginan (desire), dan 
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memperoleh tindakan (action). Dalam praktiknya, beberapa pesan dapat 

membawa konsumen dari tahap kesadaran sampai ke tahap pembelian. 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2009:117-120) mengatakan dalam 

merangkai pesan, komunikator pemasaran harus menyelesaikan tiga masalah: apa 

yang akan dikatakan (isi pesan), dan bagaimana mengatakannya (struktur dan 

format pesan), komunikator harus mencari tahu daya tarik atau tema yang akan 

menghasilkan respon yang dikehendaki. 

 Struktur Pesan. Komunikator juga harus memutuskan bagaimana 

menangani tiga permasalahan yang berkenaan dengan struktur pesan. Yang 

pertama adalah apakah ia harus menarik kesimpulan atau membiarkan audiens 

melakukannya. Permasalahan kedua mengenai struktur pesan adalah apakah 

menampilkan argumentasi satu-sisi (hanya menyebutkan keunggullan produk), 

atau argumentasi dua-sisi (menceritakan keunggulan produk sekaligus mengakui 

juga kekurangannya). Permasalahan struktur pesan ketiga adalah apakah 

penyampaian argumen terkuat di depan atau di belakang. 

Format pesan. Komunikator pemasaran juga memerlukan format yang 

kuat untuk pesan tersebut. Dalam iklan di media cetak, komunikator harus 

memutuskan kepala judul, hak cipta, ilustrasi, dan warna. Bila pesan disiarkan 

lewat radio, komunikator harus memilih kata-kata, bunyi, dan suara. Bila pesan 

akan dipancarkan lewat televisi atau secara pribadi, maka semua elemen ini plus 

bahasa tubuh harus terencana. Bila pesan ditempelkan pada produk atau 

kemasannya, komunikator harus mengawasi tekstur, aroma, warna, ukuran, dan 

bentuk. 

 Pengiklan sebagai orang-orang yang kreatif harus menentukan gaya, nada, 

kata-kata, dan format untuk melaksanakan pesan. Semua elemen ini harus 

menyampaikan suatu citra dan pesan yang terpadu. Menurut Kotler, Hoon Ang, 

Meng Leong, Tiong Tan (2010:56-58), pesan apapun dapat disajikan dalam 

berbagai gaya pelaksanaan, tergantung pada: 

1. Potongan Kehidupan (Slice of Life) 

Iklan tersebut menunjukan satu atau lebih orang yang menggunakan 

suatu produk dalam keadaan normal. 
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2. Gaya Hidup (Lifestyle) 

Iklan ini menekankan bagaimana sebuah produk cocok dengan gaya hidup 

tertentu. 

3. Khayalan (Fantasy) 

Iklan ini menciptakan sebuah khayalan di sekitar produk dan penggunaannya. 

4. Suasana Hati atau Kesan (Mood or Image) 

Iklan ini membangun suatu hati atau kesan terhadap produk, seperti 

kecantikan, cinta, atau ketenangan. 

5. Musikal (Musical) 

Iklan ini menggunakan musik latar atau menampilkan satu atau lebih orang 

atau karakter kartun sedang menyanyikan sebuah lagu yang melibatkan 

produk tersebut. 

6. Simbol Kepribadian (Personality Symbol) 

Iklan ini menciptakan sebuah karakter yang melambang produk tersebut. 

7. Keahlian Teknis (Technical Expertise) 

Iklan ini menunjukan keahlian dan pengalaman perusahaan dalam membuat 

produk tersebut. 

8. Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) 

Iklan ini menyajikan hasil survei atau bukti ilmiah bahwa merek tersebut lebih 

disukai atau mengungguli merek yang lain. 

9. Bukti Penghargaan (Testimonial Evidence) 

Iklan ini menampilkan sumber komunikasi yang sangat kredibel, disukai, atau 

ahli yang mendukung produk tersebut. 

2.4.3 Keputusan Media  

 Setelah memilih pesan iklan, tugas pengiklan berikutnya adalah memilih 

media periklanan dalam menyampaikan iklannya. Saladin (2006:87) 

menyampaikan definisi pemilihan media sebagai berikut : 
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 “Pemilihan media merupakan masalah bagaimana mencari cara yang 

paling efektif dan efisien dalam menyampaikan sejumlah pesan yang 

benar-benar dikehendaki oleh khalayak sasaran.” 

Media merupakan alat yang digunakan dalam kegiatan pengiklanan. Media 

bukanlah suatu alat penyampaian berita yang pasif, bahkan sering media itu dapat 

mempengaruhi efektifitas beritanya. Adapun pengaruh paparan audiens, menurut 

Kotler, Hoon Ang, Meng Leong, Tiong Tan (dalam Prasetyo, 2010:63) 

tergantung pada: 

 Jangkauan, yaitu jumlah orang atau rumah tangga yang berbeda, yang 

terekspos terhadap skedul media tertentu, paling tidak satu kali selama 

periode waktu tertentu. 

 Frekuansi, yaitu jumlah waktu dalam periode waktu tertentu dimana rata-

rata orang atau rumah tangga terekspos terhadap pesan tersebut. 

 Pengaruh, yaitu nilai kualitatif dari sebuah eksposur melalui media 

tertentu. 

Mengelompokkan media yang tersisa antara lain melalui: 

1. Media Cetak, yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan 

dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun 

dalam hitam putih. Jenis-jenis media cetak terdiri atas: 

a. Surat Kabar 

b. Majalah 

c. Tabloid, Brosur, selebaran, dan lain-lain 

2. Media Elektronik, yaitu media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa 

digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Jenis-jenis media elektronik 

terdiri atas: 

a. Televisi 

b. Radio 

c. Komputer (internet) 

3. Media Luar Ruangan, yaitu media iklan (biasanya berukuran besar) yang 

dipasang ditempat-tempat terbuka seperti didalam bus kota, pusat 

keramaian, pagar tembok dan lain-lain. Jenis-jenis media luar terdiri atas: 
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a. Billboard 

b. Balon Raksasa 

c. Umbul-umbul, dll 

4. Media Lini Bawah, yaitu media-media minor yang digunakan untuk 

mengiklankan produk. Jenis-jenis media lini bawah terdiri atas: 

a. Pameran 

b. Kalender 

c. Surat langsung 

d. Poin dari pembelian 

e. Pemberian suvenir 

 Iklan banyak menggunakan banyak media, salah satunya adalah media 

televisi. Televisi sebagai media advertising memiliki kemampuan untuk 

menggambarkan emosi secara keseluruhan dibandingkan media lain. 

2.5 Endorser Sebagai Penyampaian Pesan Iklan  

 Endorser  adalah  pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai bintang 

iklan dalam mendukung iklan produknya. Menurut Terence A. Shimp yang dialih 

bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2006:459) produk-produk 

di dalam banyak iklan mendapat dukungan (endorsement) eksplisit dari berbagai 

tokoh umum yang populer. Selain dukungan kaum selebriti, produk - produk juga 

menerima dukungan eksplisit atau secara terselubung dari para  non-selebriti. 

Endorser terbagi dalam dua jenis: 

 Typical-person Endorser 

 Orang - orang biasa yaitu non-selebriti yang menggunakan atau 

mendukung produk. 

 Celebrity Endorser 

 Para bintang televisi, aktor film, para atlet terkenal, dan pribadi-pribadi 

yang telah mati digunakan secara luas di dalam iklan-iklan di majalah, 

iklan radio, dan iklan televisi untuk mendukung produk. 
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 Kedua jenis endorser diatas memiliki atribute dan karakteristik yang sama 

tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai pendukungnya, apakah 

tokoh yang digunakan seorang tokoh terkenal atau tidak. Dalam hal ini, 

pembahasan hanya terfokus pada penyampai pesan yang menggunakan Celebrity 

Endorser saja, sedangkan Typical-person Endorser dianggap konstan. 

 Definisi Celebrity Endorser itu sendiri menurut Terence A. Shimp yang 

dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2006:460) adalah: 

 “Celebrity Endorser  adalah para bintang televisi, aktor film, para atlet 

terkenal, dan pribadi-pribadi yang telah mati digunakan secara luas 

di dalam iklan-iklan di majalah, iklan radio, dan iklan televisi untuk 

mendukung produk.” 

“Selebriti adalah seorang (aktor, penghibur, tokoh atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang 

berbeda dari golongan produk yang didukung.” 

Performance atau atribut-atribut endorser menurut Terence A. Shimp 

yang dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2006:468-

471) yaitu: 

1. Attractiveness (kemenarikan) 

 Kemenarikan tidak selalu hal yang berhubungan dengan fisik endorser 

saja tetapi termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan non fisiknya. 

Seperti memiliki intelektual skill yang tinggi, personality propertise 

menarik, gaya hidupnya, keatletisan seorang atlet. 

2. Credibility (kepercayaan) 

 Secara internalisasi (intern) dalam pikiran seorang konsumen terhadap 

endorser tersebut. 

 Kepercayaan merupakan keadaan di mana penerima informasi 

(komunikan) mempercayai informasi yang disampaikan sebagai sumber 

informasi yang objektif dan jujur. Faktor-faktor pembentuk kepercayaan 

adalah tanggung jawab, jujur, handal, tulus dan kepercayaan. 
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3. Expertise (keahlian) 

 Adalah pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang dimiliki endorser 

yang berhubungan dengantopik komunikasi yang disampaikannya. 

Keahlian merupakan sumber informasi bagi komunikan yang berasal dari 

seseorang yang memiliki keahlian dibidangnya. Atau kesesuaian yang 

melakukan komunikasi dengan sesuatu yang dikomunikasikan. Faktor 

pendukung variabel keahlian adalah ahli dalam bidangnya,  

berpengalaman, memiliki pengetahuan, bermutu dan memiliki kecakapan. 

4. Image (citra) 

 Citra merupakan jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, 

dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu obyek. Citra 

(image) adalah proses pengintegrasian, penseleksian dan 

pengorganisasian stimuli dari lingkungan dalam suatu pola yang berarti 

atau bermakna. Stimuli tersebut dapat berasal dari suatu obyek, kejadian, 

mupun situasi, dalam hal ini adalah model iklan. Faktor-faktor pembentuk 

citra adalah berwibawa, simpatik, ramah tamah, sederhana dan 

berkepribadian baik.  

2.6 Proses Komunikasi 

 Pemasar dalam menyampaikan pesan harus jelas, menggunakan media 

yang cocok agar dapat sampai ke target sasaran. Maka dari itu, pemasar harus 

memahami bagaimana cara kerja dari elemen-elemen dalam proses komunikasi. 

Elemen-elemen dalam proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1    

Proses Komunikasi  

(Sumber : Kotler (2009:627)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

1. Pengirim (sender) 

 Kelompok yang mengirimkan pesan ke kelompok lainnya, disebut juga 

sumber atau komunikator. 

2. Penulisan sandi (encoding) 

 Suatu proses penyebaran dalam bentuk simbol (sandi). 

3.. Pesan (message) 

Serangkaian simbol yang disampaikan dan disiarkan oleh pengirim 

(sender). 

4.  Media 

 Suatu saluran dimana pesan dikirim atau mengalir dari pengirim ke 

penerima, baik fisik maupun non-fisik. 

Pengirim  Pengkodean  Penguraian 

kode 

Penerima 

Pesan  

Tanggapan  Umpan  Balik 

Gangguan 
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5. Pembacaan sandi (decoding) 

 Suatu proses dimana penerima mengartikan atau menterjemahkan simbol-

simbol yang disampaikan oleh penerima. 

6. Penerima (receiver) 

Suatu kelompok yang menerima pesan yang dikirimkan oleh kelompok 

lain. 

7. Tanggapan (response) 

 Serangkaian reaksi dimana si penerima telah mengekspornya ke dalam 

pesanan-pesanan. 

8. Umpan balik (feedback) 

Sebagian response dikomunikasikan kembali si penerima kepada si 

pengirim. 

9. Gangguan (noise) 

 Gangguan tidak terduga selama proses komunikasi, sehingga 

mengakibatkan pesan yang diterima berbeda dengan yang dikirim. 

2.7 Perilaku Konsumen  

2.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen  

 Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para 

pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar 

mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. 

Definisi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2008:115) adalah 

sebagai berikut: 

 “Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang  dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak  pasca 

konsumsi produk, jasa maupun ide yang  diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhan”. 
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Sedangkan menurut Engel et al (2004: 3) adalah sebagai berikut: 

“Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung untuk mendapatkan, 

mengkomunikasikan, dan menghabiskan produk dan jasa, temasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini”. 

2.7.2 Model Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2009: 203) model perilaku konsumen dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

Rangsangan pemasaran terdiri dari empat P (4P), yaitu: Product, Price, Place, 

dan Promotion. Sedangkan rangsangan lain yang juga mempunyai kekuatan dalam 

lingkungan pembelian terdiri dari: Ekonomi, Teknologi, Politik, dan Budaya. 

Semua rangsangan ini akan memasuki kesadaran para pembeli atau kotak hitam 

pembeli, dimana semuanya itu berubah menjadi respon pembeli yang diamati, 

yaitu pemilihan produk, pemilihan merk, pemilihan saluran pembelian, penentuan 

waktu pembelian dan jumlah pembelian. Pemasaran ingin memahami bagaiman 

rangsangan diubah menjadi respon dalam kotak hitam pembeli, yang mempunyai 

dua bagian. Pertama, karakteristik pembelian yang mempengaruhi bagaiman dia 

menerima dan bereaksi terhadap rangsangan. Kedua, proses keputusan pembelian 

itu sendiri mempengaruhi tingkat laku pembelian. 
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Sumber: Kotler (2009: 203) 
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2.7.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis, seperti terlihat gambar dibawah ini. 

Gambar 2.3 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009: 201), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam perilaku 

konsumen. Faktor budaya terdiri dari: 

 Budaya 

Budaya adalah penyebab dasar keinginan dan perilaku konsumen. 

Perilaku manusia sebagian besar merupakan hasil proses belajar. 

Pemasar selalu berusaha mengenali pergeseran budaya untuk 

menemukan produk baru yang diinginkan. 

 Sub Budaya 

Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya, atau kelompok-kelompok 

orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman 

Budaya 
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Sumber: Kotler & Armstrong (2009: 201) 
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dan situasi kehidupan. Sub budaya meliputi kewarganegaraan, agama, 

kelompok ras, dan daerah geografis yang serupa. 

 Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif 

permanen dan relatif teratur dimana anggota-anggotanya memiliki 

nilai, minat, dan perilaku. 

2. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga, peran sosial, dan status sosial. Faktor sosial terdiri dari: 

 Kelompok 

Perilaku konsumen banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok 

kecil. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan tempat 

seorang berada disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya, kelompok 

acuan berfungsi sebagai titik pembanding atau acuan secara langsung 

maupun tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. 

 Keluarga  

Keluarga merupakan organisasi pembelian di masyarakat tempat 

konsumen berada yang paling penting, dan keluarga telah diteliti 

secara luas. Keluarga dapat dibedakan menjadi dua dalam kehidupan 

pembeli, yaitu keluarga orientasi (terdiri dari orang tua dan saudara 

kandung seorang) dan keluarga prokreasi (yaitu pasangan dan 

sejumlah anak seorang). 

 Peran dan Status 

Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang 

hidupnya, keluarga, club dan organisasi. Kedudukan orang itu di 

masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan 

statusnya.  

Tiap peran akan membawa status yang mencerminkan penghargaan 

umum di masyarakat. Orang-orang memilih produk yang 

mengkomunikasikan peran dan status mereka dalam masyarakat.  
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3. Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti 

umur dan tahap situasi hidup, perkerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, dan konsep diri. 

 Umur dan Tahap Siklus Hidup 

Sepanjang hidupnya, orang akan mengubah barang dan jasa yang 

dibelinya. Selera terhadap makanan, pakaian, perabotan, rekreasi 

sering terkait dengan umur. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus 

hidup keluarga yang terbagi menjadi tiga, yaitu muda, paruhbaya, 

manula. 

 Pekerjaan  

Pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Pekerja 

kerah biru akan membeli baju lapangan, sedangkan pekerja kerah putih 

akan membeli baju bisnis.  

 Situasi Ekonomi 

Stiuasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. 

Pemasar barang yang sensitif terhadap pendapatan akan 

memperhatikan trend pendapatan, tabungan dsn tingkst suku bunga. 

Jika indikator ekonomi menunjukkan titik resesi, pemasar akan 

mengambil langkah untuk mendesain ulang, mereposisi, dan 

mengganti harga produk mereka dengan cepat. 

 Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang tergambarkan pada 

kegiatan, minat, dan pendapatnya. Gaya hidup menunjukkan seluruh 

pola kegiatan dan interaksi seseorang di dunia. Konsep gaya hidup 

apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat membantu untuk 

memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana 

nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. 

 Kepribadian dan Konsep Diri 

Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah karakteristik psikologis 
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yang menghasilkan tanggapan yang secara konsisten dan terus 

menerus terhadap lingkungannya. Kepribadian berguna dalam 

menganalisa perilaku konsumen untuk produk dan pilihan merk 

tertentu. 

4. Faktor Psikologis 

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak kebutuhan. Salah 

satunya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, yaitu kebutuhan yang 

timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga 

diri atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Pilihan pembelian 

seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu: 

 Motivasi 

Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat 

untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. 

Motif (dorongan) adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara 

kuat mencari keputusan atas kebutuhan tersebut.  

 Persepsi 

Orang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana tindakan 

orang itu terpengaruh oleh persepsinya mengenai situasi tersebut. 

Persepsi adalah proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan 

informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. 

 Pembelajaran  

Saat seseorang bertindak, mereka belajar. Pembelajaran menunjukkan 

perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Pembelajaran 

terjadi melalui saling pengaruh antara dorongan, rangsangan, isyarat, 

tanggapan dan penguatan.  

 Keyakinan dan Sikap 

Melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapat keyakinan dan 

sikap, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku pembelian. 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang 

mengenai sesuatu. Sedangkan sikap menggambarkan evaluasi, 
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perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak 

sukanya seseorang terhadap objek atau ide. 

2.8 Proses Keputusan Pembelian   

2.8.1 Jenis Perilaku Pembelian  

 Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada 

keputusan konsumen pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembelian dan lebih banyak peserta. 

Henry Assael, seperti dikutip oleh Kotler (2009: 221), membedakan 

empat jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan 

pembelian dan tingkat perbedaan antara merek,yaitu: 

1. Perilaku pembelian yang rumit (Complex Buying Behavior)  

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tingi dalam 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas di 

antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu 

membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, berisiko dan dapat 

mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil, jam tangan, pakaian, dan lain-

lain. 

Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan 

harus berusaha untuk mengetahuinya. Sehingga pemasar harus menyusun 

strategi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut 

produk, kepentingannya, tentang perusahaan, dan atribut penting lainnya. 

2. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan (Dissonance 

Reducing Buying Behavior) 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang harganya 

mahal, tidak sering dibeli, berisiko, dan membeli secara relatif cepat karena 

perbedaan merek tidak terlihat, seperti karpet, keramik, dan lain-lain. 
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3. Perilaku pembelian karena kebiasaan (Habitual Buying Behavior) 

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan 

kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan 

karena merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut. 

Setelah membeli, mereka tidak mengevaluasi kembali mengapa mereka 

membeli produk tersebut karena mereka tidak terlibat dengan produk. Perilaku 

ini biasanya terjadi pada produk-produk seperti gula, garam, deterjen, dan 

lain-lain. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi (Variety Seeking Buying 

Behavior) 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari 

keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan 

merupakan suatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya terjadi pada 

produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba 

merek-merek baru. 

2.8.2 Tahap – Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen  

 Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pembelian. Kotler (2009: 223). Model ini menekankan 

bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah 

pembelian. Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap ini umtuk setiap 

pembelian yang mereka buat. Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka 

membalik tahap-tahap tersebut. 

Gambar berikut menggambarkan proses tersebut: 
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Gambar 2.4 

Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber : Kotler (2009:224) 

Proses pembelian konsumen menurut Kotler (2009: 224) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

Proses dimulai saat pembeli meyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan yang diinginkan. 

Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun 

ekternal. 

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para 

pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian 

dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terdorong kebutuhan mungkin, atau mungkin juga tidak, 

mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk itu 

berada di dekatnya, mugkin konsumen akan langsung membelinya. Jika tidak, 

kebutuhan konsumen ini hanya akan menjadi ingatan saja. 

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok: 

 Sumber pribadi   : keluarga, teman, tetangga, kenalan 

 Sumber komersial  : iklan, wiraniaga, penyaluran, kemasan, pajangan  

    toko 

 Sumber publik   : media massa, organisasi penetuan peringkat  

   konsumen 

  Sumber pengalaman    : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi  

Evaluasi 

Alternatif  

Keputusan 

Pembelian  

Perilaku 

Pasca 

Pembelian  
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Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatnya. Yang 

pertama adalah perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian 

informasi yang sedang-sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara aktif 

yang dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber. 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan memproses informasi tentang pilihan merek untuk membuat 

keputusan terakhir. Pertama, kita melihat bahwa konsumen mempunyai 

kebutuhan. Konsumen akan mencari manfaat tertentu dan selanjutnya melihat 

kepada atribut produk. Konsumen akan menberikan bobot yang berbeda untuk 

setiap produk sesuai dengan kepentingannya. Kemudian konsumen mungkin 

akan mengembangkan himpunan kepercayaan merek. Konsumen juga 

dianggap memiliki fungsi utilitas, yaitu bagaiman konsumen mengharapkan 

kepuasan produk bervariasi menurut tingkat alternatif tiap ciri. Dan akhirnya 

konsumen akan tiba pada sikap ke arah alternatif merek melalui prosedur 

evaluasi atribut. 

4. Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merekp-merek 

yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat 

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, ada dua 

faktor yang berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor 

pertama adalah sikap orang lain dam faktor kedua adalah keadaan yang tidak 

terduga. 

5. Perilaku Pascapembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli. 

Para pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, tindakan 

pascapembelian, dan pemakaian pascapembelian. 

 Kepuasan Pasca Pembelian 

Konsumen mendasarkan harapannya kepada informasi yang mereka terima 

tentang produk. Jika kenyataan yang mereka dapat ternyata berbeda 
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dengan yang diharapkan maka mereka merasa tidak puas. Bila produk 

tersebut memenuhi harapan, mereka akan merasa puas. 

 Tindakan Pascapembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas mungkin membuang atau 

mengembalikan produk tersebut. Pemasar dapat menggunakan berbagai 

cara untuk mengurangi ketidakpuasan konsumen ini. Komunikasi 

pascapembelian dengan pembelian telah terbukti menghasilkan penurunan 

pengambilan produk dan pembatalan pesanan. Selain itu, juga merupakan 

cara yang sangat tepat untuk mempertahankan pelanggan. Misalnya 

dengan sistem saran, mengirim sepucuk surat atau menelepon orang yang 

telah membeli produknya. 

 Pemakaian Pembuangan Pasca Pembelian 

 Para pemasar juga harus memantau cara pembelian memakai dan 

 membuang produk tertentu. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke 

 dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu 

 memuaskan. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan 

 produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Jika para 

 konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara 

 mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak 

 lingkungan. 

2.9 Pengaruh Antara Celebrity Endorser Dengan Minat Beli Konsumen  

Celebrity endorser merupakan salah satu instrument dalam periklanan 

yang aktivitasnya didasarkan pada konsep komunikasi. Sebagian besar, iklan 

menjadi salah satu pilihan yang menarik, disamping sebagai sumber informasi 

iklan juga dipandang sebagai media hiburan dan media efektif terutama jika 

ditayangkan di media elektronik. 
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Definisi Celebrity Endorser itu sendiri menurut Terence A. Shimp yang 

dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2006:460) adalah: 

“Celebrity Endorser adalah para bintang televisi, aktor film, para atlet 

terkenal, dan pribadi-pribadi yang telah mati digunakan secara luas 

didalam iklan-iklan di majalah, iklan radio, dan iklan televisi untuk 

mendukung produk.” 

“Selebrity adalah seorang (aktor, penghibur, tokoh atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya didalam bidang-bidang yang 

berbeda dari golongan produk yang didukung” 

Melalui celebrity endorser sebagai penyampai iklan yang menarik dan 

dapat memberikan informasi mengenai manfaat dan tambahan dari produk yang 

ditawarkan akan menarik minat beli konsumen untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai produk yang telah ditawarkan. Minat menjadi jembatan yang sangat 

penting antara perhatian dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. 

Dengan melihat uraian diatas, bahwa pemilihan iklan yang menggunakan 

celebrity endorser merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran yang 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan suatu produk jasa 

yang ditawarkan oleh konsumen dalam menggunakan suatu produk jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Iklan dengan menggunakan celebrity endorser  dapat memperkenalkan 

produk yang ditawarkan perusahaan. Agar konsumen memiliki kesadaran dan 

pengetahuan akan keberadaan produk tersebut. Setelah mengetahui adanya suatu 

produk, konsumen diharapkan akan tertarik pada produk yang ditawarkan. 

Pada celebrity endorser digunakan secara luas didalam iklan-iklan di majalah, 

iklan radio, dan iklan televisi untuk mendukung produk. Mereka banyak diminta 

sebagai juru bicara produk. Kemungkinan sebanyak setengah dari semua diminta 

sebagai juru bicara produk, kemungkinan sebanyak setengah dari semua iklan 

menggunakan celebrity endorser. 

 


