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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Pemasaran 

 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan pokok perusahaan, 

disamping fungsi yang lain selain seperti keuangan, produksi, dan personalia. 

Kegiatan pemasaran sebagaimana telah diketahui bersama adalah suatu usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan agar barang atau jasa yang diproduksi atau 

dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan. 

Disamping itu, kegiatan pemasaran juga bertujuan memperoleh laba yang 

maksimal untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaa. 

 
Sejak manusia mulai memerhatikan kegiatan pemasaran, telah banyak 

definisi tentang pemasaran yang dikemukan oleh para ahli atau praktisi. Namun 

secara umum beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli atau praktisi 

tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu pemasaran tidak hanya 

sekedar menjual barang atau jasa namun juga terdapat fungsi-fungsi yang lain. 

 
Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pemasaran, berikut 

dikemukakan pendapat dari beberapa ahli sebagai berikut : 

 
Pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 6), adalah : 

 

Proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan 

untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 
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Sedangkan Pride dan Ferrel (2005 : 4), mengemukakan bahwa: 

 
Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan rancangan, 
penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa 
untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan 
organisasi. 
 
Lalu Stanton (2001 : 4), berpendapat bahwa: 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan-
kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 
pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan 
pertukaran. 
 
 
Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai pengertian pemasaran sebagai berikut : 

- Pemasaran adalah kegiatan atau tindakan manusia yang menyebabkan 

perpindahan suatu barang dan jasa dari pihak produsen ke pihak 

konsumen.  

- Pemasaran merupakan satu kesatuan sistem yang terintegrasi, yang 

meliputi : harga, produk, promosi, dan distribusi, yang dirancang oleh 

perusahaan atau individu yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Ini berarti keuntungan produsen diperoleh dari 

kepuasan konsumen.  
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2.2 Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

 Menurut Kotler (2009:106), pengertian jasa adalah: 

 Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

 

 Sedangkan menurut Lupiyoadi (2001:109), jasa adalah: 

Semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan merupakan produk 

dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada 

saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai 

tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, kesehatan) 

atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

 

 

Dari definisi di atas, secara umum dijelaskan bahwa jasa adalah setiap 

tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain di 

mana konsumen bertindak sebagai co-produsen dan produk yang ditawarkan dapat 

berupa produk fisik maupun tidak, dimana jika produk tersebut merupakan produk 

fisik akan mengalami beberapa perubahan sehingga nantinya selain dapat 

memuaskan keinginan pelanggan, dapat memberikan nilai tambah dan tidak 

berakibat kepemilikan apapun. 

 
Membeli jasa, sama artinya dengan menukarkan uang dengan sesuatu yang 

tidak berwujud. Oleh karena itu, fokus utama dalam rangka pelayanan jasa adalah 

kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen yang telah diterimanya dari badan 

usaha yang memberikan layanan. Wujud konkritnya adalah bagaimana satu 
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perusahaan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pemakai jasa. 

 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010), perusahaan harus 

mempertimbangkan empat karakteristik jasa ketika merancang program 

pemasaran, antara lain: 

 
a.  Tidak berwujud (Intangibility) 

 
Jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau dibaui sebelum 

dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli mencari kualitas dari 

tempat, orang, harga, peralatan, dan komunikasi yang dapat mereka lihat; 

oleh karena itu, tugas penyedia jasa adalah membuat jasa dapat berwujud 

dalam satu atau berbagai cara. 

 
b.  Ketidakterpisahan (Inseparability) 

 
Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, apakah penyedia tersebut 

adalah orang atau mesin. Bila karyawan jasa menyediakan jasa, maka 

karyawan tersebut merupakan bagian dari jasa karena pelanggan turut 

hadir saat jasa tersebut diproduksi sebagai co-produsen, interaksi penyedia 

jasa pelanggan adalah sifat khusus dari pemasaran jasa. Baik penyedia 

maupun pelanggan akan mempengaruhi hasil jasa. 

c.  Keragaman (Service Variability) 

 

Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa, waktu, 

tempat, dan bagaimana cara mereka disediakan. Menurut Tjiptono (2007) 

ada 3 faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu: 
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- Kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa  

 
- Motivasi karyawan dalam melayani pelanggan  

 
- Beban kerja perusahaan  

 
d.  Tidak tahan lama (Perishability)  

 
Jasa tidak dapat disimpan untuk penjualan atau pemakaian yang akan 

datang. Tidak tahan lamanya jasa bukanlah masalah apabila permintaan 

selalu ada, tetapi ketika permintaan berfluktuasi, perusahaan seringkali 

mengalami masalah sulit. Oleh karena itu perusahaan jasa seringkali 

merancang strategi agar lebih baik lagi menyesuaikan permintaan dengan 

penawaran. 

 

Menurut Kotler (2009), penawaran suatu badan usaha terdiri dari: 

 
a. Barang berwujud murni  

 
Penawaran hanya terdiri dari barang berwujud, tidak ada jasa yang 

menyertai produk tersebut. Contoh: sabun, buku tulis.  

b. Barang berwujud yang disertai jasa  

 
Penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai satu atau beberapa 

jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumennya. Contoh: komputer, 

mobil.  

c. Campuran (hybrid)  

 
Penawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. 

Contoh: restoran.  
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d. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan  

 
Penawaran terdiri dari satu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau 

barang pendukung. Contoh: Penerbangan, rumah sakit.  

e. Jasa murni  

 
Penawaran hanya terdiri atas jasa saja. Contoh: babysitter. 

 
Ketidakberwujudan Ketidakterpisahan 

 

Jasa tidak dapat dilihat, 
 

dirasa, diraba, didengar, Jasa tidak dapat 
 

atau dibaui sebelum dipisahkan dari 
 

dinikmati penyedia dan 
 

 pelanggannya 
 

 Jasa / 

 Pelayanan 

Keragaman Kualitas Jasa 

Tidak Tahan Lama 
Tergantung pada siapa yang Jasa tidak dapat disimpan 

menyediakan, kapan, di untuk penjualan atau 
mana dan bagaimana                                           pemakaian yang akan datang 

  

Gambar 2.1 

Empat Karakteristik Jasa, Kotler dan Amstrong (2010) 

 

 

 

2.3 Pengertian Merek 

 Brand (merek) merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. 

Merek dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk baik itu produk yang berupa 

barang maupun jasa. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:258), merek adalah : 

Nama, istilah, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu 

penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari 

pesaing. 
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Sedangkan menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1:  

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. 

 

Selanjutnya Palmer (2001 : 184), menegaskan bahwa : 

 

Merek selalu digunakan oleh perusahaan untuk menyajikan bukti 
berupa standar tetap dan terutama penting untuk perusahaan yang 
tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan secara 
terus menerus dengan pelanggannya. 
 

 

Sedangkan Buchari Alma (2007:147) memberikan pendapat bahwa 

merek adalah : 

Suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang 

atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau 

kombinasi keduanya. 

 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa merek 

adalah suatu dimensi (nama kata, huruf, warna, lambang atau kombinasi dari  

dimensi-dimensi tersebut) yang yang mendiferensiasikan barang atau jasa dari 

para pesaingnya yang dirancang sebagai identitas perusahaan. 

2.3.1 Manfaat Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009:259), merek memiliki manfaat bagi 

perusahaan, antara lain: 

1. Menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. 

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. 
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3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau 

aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian 

properti hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi konsumen, 

dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan pendapatan masa 

depan yang langgeng. 

 

2.3.2 Syarat-syarat Memilih Merek 

 Menurut Buchari Alma (2007:150), syarat-syarat dalam memilih merek 

antara lain: 

1. Mudah diingat 

Memilih merek sebaiknya mudah diingat, baik kata-katanya maupun 

gambarnya atau kombinasi sebab dengan demikian konsumen atau calon 

konsumen mudah mengingatnya.  

2. Menimbulkan kesan positif  

Dalam memberikan merek harus dapat diusahakan yang dapat 

menimbulkan kesan positif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, 

jangan kesan negatif. 

3. Tepat untuk promosi 

Selain kedua syarat diatas, maka untuk merek tersebut sebaiknya dipilih 

yang bilamana dipakai promosi sangat baik. Merek-merek yang mudah 

diingat dan dapat menimbulkan kesan positif tentu baik bila dipakai untuk 

promosi. Akan tetapi untuk promosi tersebut nama yang indah dan 

menarik serta gambar-gambar yang bagus juga memegang peranan 
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penting. Jadi, selain mudah diingat dan menimbulkan kesan positif 

usahakan agar merek tersebut enak untuk diucapkan dan baik untuk 

dipandang.  

 

2.4 Brand Image ( Citra Merek ) 

 Membangun Brand Image yang positif dapat dicapai dengan program 

marketing yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan memiliki kelebihan 

yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain. Kombinasi yang 

baik dari elemen-elemen yang mendukung dapat menciptakan Brand Image yang 

kuat bagi konsumen. 

 

2.4.1 Pengertian Brand Image 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:260), pengertian brand image adalah 

sebagai berikut : 

Proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan 

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran 

yang berarti. 

 

Sedangkan menurut Tjiptono (2005:49) pengertian brand image (citra 

merek) adalah : 

Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu. 
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Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Brand image merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara 

keseluruhan dimana tidak semata ditentukan oleh bagaimana pemberian nama 

yang baik kepada sebuah produk, tetapi juga dibutuhkan bagaimana cara 

memperkenalkan produk tersebut agar dapat menjadi sebuah memori bagi 

konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan sebuah produk. 

2.4.2 Komponen Brand Image 

Menurut Plummer (dalam Ratri, 2007:54), citra merek terdiri dari tiga 

komponen, yaitu: 

1. Product attributes (atribut produk) yang merupakan hal-hal yang 

berkaitan dengan merek tersebut sendiri, seperti kemasan, isi produk, 

harga, rasa, dan  lain-lain. 

2. Consumer benefits (keuntungan konsumen) yang merupakan kegunaan  

produk dari merek tersebut. 

3. Brand personality (kepribadian merek) merupakan asosiasi yang 

mengenai kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut adalah 

manusia. 

2.4.3 Indikator yang Mempengaruhi Brand Image 

Menurut Kotler dan Keller (2009:261), ada beberapa indikator yang 

mempengaruhi brand image, yaitu : 
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1. Persepsi konsumen terhadap pengenalan produk 

Sejauh mana konsumen mengenal produk tersebut, misalnya AQUA 

dikenal konsumen sebagai merek dari air mineral atau air minum 

dalam kemasan. 

2. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

Persepsi konsumen akan kualitas dari produk tersebut, contohnya 

McDonald dikenal dengan rasa ayam goreng yang renyah dan gurih. 

Hal ini menciptakan persepsi akan kualitas suatu merek yang dinilai 

oleh konsumen. 

3. Persepsi konsumen terhadap ukuran 

Persepsi konsumen akan ukuran dari produk, apakah dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

4. Persepsi konsumen terhadap daya tahan 

Persepsi konsumen akan daya tahan suatu produk, apakah sesuai 

dengan waktu pemakaian produk atau melebihi waktu penggunaan. 

5. Persepsi konsumen terhadap desain atau model kemasan  

Persepsi konsumen tentang desain dan model kemasan. Semakin 

menarik desain dan model kemasan tertentunya akan semakin menarik 

produk tersebut dan lebih mudah diingat konsumen. 

6. Persepsi konsumen terhadap warna produk 

Persepsi konsumen akan warna produk dari merek tersebut, misalnya 

Sunlight dikenal konsumen dengan produk yang berwarna hijau. 
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7. Persepsi konsumen terhadap harga 

Persepsi konsumen akan mahal atau murahnya suatu produk yang 

dilihat dari harga yang diberikan untuk suatu produk. 

8. Persepsi konsumen terhadap lokasi 

Persepsi konsumen akan tempat dimana produk tersebut dapat 

ditemukan atau dicari. Persepsi tersebut dapat berupa mudah atau 

sulitnya produk tersebut didapatkan oleh konsumen. 

 

2.5 Perilaku Konsumen 

Di dalam era globalisasi dan pasar bebas, berbagai jenis barang dan jasa 

dengan ratusan merek membanjiri pasar Indonesia. Persaingan antarmerek setiap 

produk akan semakin tajam dalam merebut konsumen. Bagi konsumen, pasar 

menyediakan berbagai pilihan produk dan merek yang banyak. Konsumen bebas 

memilih produk dan merek yang akan dibelinya. Keputusan membeli ada pada 

diri konsumen. Konsumen akan menggunakan berbagai kriteria dalam membeli 

produk yang sesuai kebutuhannya, seleranya, dan daya belinya. Konsumen tentu 

akan memilih produk yang bermutu lebih baik dan harga yang lebih murah. 

 Para pemasar berkewajiban untuk memahami konsumen, mengetahui apa 

yang dibutuhkannya, apa seleranya, dan bagaimana ia mengambil keputusan. 

Sehingga pemasar dapat memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Pemahaman yang mendalam mengenai konsumen akan 

memungkinkan pemasar dapat mempengaruhi keputusan konsumen, sehingga 

mau membeli apa yang ditawarkan oleh pemasar. Persaingan yang ketat 
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antarmerek menjadikan konsumen memiliki posisi yang semakin kuat dalam 

posisi tawar-menawar. (Sumarwan, 2003:23). 

 

2.5.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 166), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen antara lain: 

1. Faktor Budaya 

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku 

seseorang. Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya (subculture) 

yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk 

anggota mereka. Sub budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, 

dan wilayah geografis. Ketika subudaya tumbuh besar dan cukup kaya, 

perusahaan sering merancang program pemasaran khusus untuk melayani 

mereka. Hampir seluruh kelompok manusia mengalami stratifikasi sosial, 

sering kali dalam bentuk kelas sosial.  

2. Faktor Sosial 

Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial 

dan status. Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah semua 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung terhadap sikap atau prilaku orang tersebut. Kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan 

(membership group). Beberapa dari kelompok ini merupaka kelompok 

primer (primery group), dengan siapa seseorang berinteraksi dengan apa 
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adanya secara terus menerus dan tidak resmi, seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan rekan kerja. Masyarakat juga menjadi kelompok sekunder 

(secondary group), seperti agama, profesi, dan kelompok persatuan 

perdagangan, yang cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang 

kurang berkelanjutan. Orang juga dipengaruhi oleh kelompok di luar 

kelompoknya, seperti kelompok aspirasional (aspirational group) adalah 

kelompok yang ingin diikuti oleh orang itu, kelompok disosiatif 

(dissosiative group) adalah kelompok yang nilai dan prilakunya ditolak 

oleh orang tersebut. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga mempresentasikan 

kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Keluarga orientasi 

(family of orientation) terdiri dari orang tua dan saudara kandung. 

Keluarga prokreasi (family of procreation) yaitu pasangan dan anak-anak. 

Selain itu, peran dan status juga berpengaruh pada keputusan membeli, 

peran (role) terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan 

seseorang. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan 

keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri serta gaya hidup dan nilai. 

Karena banyak dari karakteristik ini yang mempunyai dampak yang sangat 

langsung terhadap perilaku konsumen, penting bagi pemasar untuk 

mengikuti mereka secara seksama. Selera dalam makanan, pakaian, 



31 
 

 
 

perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia. Konsumsi juga 

dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin 

orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. Pekerjaan juga 

mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar harus mengidentifikasi kelompok 

pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-ata terhadap produk mereka 

dan bahkan menghantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan 

tertentu. Pilihan produk sangat dipegaruhi juga oleh keadaan ekonomi: 

penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, stabilitas, dan pola waktu), 

tabungan dan aset (termasuk persentase aset likuid), utang, kekuatan 

pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan. Setiap orang 

memiliki karakteritik pribadi yang memepengaruhi prilaku pembeliannya. 

Yang dimaksudkan dengan kepribadian (personality), adalah sekumpulan 

sifat psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relatif konsisten 

dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku 

pembelian). Orang-orang dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup 

(lifestyle) adalah pola hidup seseorang di dunia tercermin dalam kegiatan, 

minat, dan pendapat. 

 

2.5.2 Proses dan Tahapan Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan merupakan proses psikologis dasar yang 

memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen secara 
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aktual mengambil keputusan pembelian. Titik awal untuk memahami perilaku 

konsumen adalah model rangsangan-tanggapan. Pemasar bertugas untuk 

memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara datangnya 

rangsangan luar dan keputusan pembelian akhir. Empat proses psikologis penting-

-motivasi, persepsi, pembelajaran dan memori--secara fundamental turut 

mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. 

 

 

Gambar 2.2 

Proses dan Tahapan Pengambilan Keputusan, Kotler dan Keller 2009 

 

Proses keputusan konsumen bukanlah berakhir dengan pembelian, namun 

berlanjut hingga pembelian tersebut menjadi pengalaman bagi konsumen dalam 

menggunakan produk yang dibeli tersebut. Pengalaman itu akan menjadi bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pembelian di masa depan. (Ma’ruf, 

2005:14) 
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Menurut Kotler dan Keller (2009) di antara tahap evaluasi alternatif dan 

keputusan pembelian terdapat minat membeli awal, yang mengukur 

kecenderungan pelanggan untuk melakukan suatu tindakan tertentu terhadap 

produk secara keseluruhan.  

Berikut ini penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan model 

lima tahap, antara lain: 

1. Pengenalan masalah  

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan, yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Rangsangan internal misalnya dorongan memenuhi rasa lapar, haus 

dan seks yang mencapai ambang batas tertentu. Sedangkan rangsangan 

eksternal misalnya seseorang melewati toko kue dan melihat roti yang 

segar dan hangat sehingga terangsang rasa laparnya. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Sumber informasi konsumen 

yaitu: 

-          Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga dan kenalan. 

-          Sumber komersial: iklan, wiraniaga, agen, kemasan dan penjualan. 

-          Sumber publik: media massa dan organisasi penilai konsumen. 

-          Sumber pengalaman: penanganan dan pemeriksaan. 
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3.     Evaluasi alternatif 

Konsumen memiliki sikap beragam dalam memandang atribut yang 

relevan dan penting menurut manfaat yang mereka cari. Kumpulan 

keyakinan atas merek tertentu membentuk citra merek, yang disaring 

melalui dampak persepsi selektif, distorsi selektif dan ingatan selektif. 

4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Faktor sikap orang 

lain dan situasi yang tidak dapat diantisipasi yang dapat mengubah 

niat pembelian termasuk faktor-faktor penghambat pembelian. Dalam 

melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat lima sub-

keputusan pembelian, yaitu: keputusan merek, keputusan pemasok, 

keputusan kuantitas, keputusan waktu dan keputusan metode 

pembayaran. 

5. Perilaku pasca pembelian  

Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan 

pasca pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian, yang tujuan 

utamanya adalah agar konsumen melakukan pembelian ulang. 

 

 Menurut Kotler (2009:184), terdapat lima peran dalam keputusan 

pembelian, yaitu: 

a.     Initiator (orang yang mengusulkan gagasan untuk membeli). 

b.     Influencer (orang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan). 
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c.     Decision maker (orang yang mengambil keputusan). 

d.    Buyer (orang yang melakukan pembelian aktual).  

e.     User (orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk atau jasa 

tertentu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


