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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini ditunjukan 

untuk memberikan kepuasan bagi konsumen yang dipilih. Pada hakekatnya 

bauran pemasaran adalah mengelola unsur-unsur marketing mix supaya dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan tujuan dapat 

menghasilkan dan menjual produk atau jasa yang dapat memberikan 

kepuasan pada pelanggan dan konsumen. 

Rangkaian variabel atau unsur-unsur itu adalah unsur produk, unsur 

harga, unsur promosi, dan unsur tempat”. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2012 :51), mendefinisikan ada empat variabel dalam kegiatan bauran 

pemasaran yaitu sebagai berikut:    

Gambar 2.1 

Rincian Bauran Pemasaran

Product : 
 Variasi Product 
 Kualitas 
 Desain 
 Fitur 
 Nama Merek 
 Ukuran 
 Pelayanan

Place : 
 Saluran 
 Pemasaran 
 Lokasi 
 Persediaan 
 Transportasi 
 Logistik 

BAURAN 
PEMASARAN 

Price : 
 Daftar Harga 
 Diskon 
 Potongan Harga 
 Periode Pembayaran 
 Syarat kredit 

Promotion : 
 Periklanan 
 Penjualan Personal 
 Tenaga Penjual 
 Hubungan 

Masyarakat 
 Pemasaran langsung 

Sumber : Kotler dan Amstrong 

(2012:51)
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Berikut dimensi bauran pemasaran menurut para ahli : 

Tabel 2.1 

Dimensi Bauran Pemasaran 

Sumber : http://diglib.unpas.ac.id 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran akan berkaitan dengan seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan dimana alat pemasaran yang dimaksud adalah 4P 

yakni produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Dengan menggunakan 

ke empat bauran pemasaran tersebut maka perusahaan akan memiliki 

keunggulan kompetitif dari pesaing karena dengan penerapan bauran 

pemasaran yang efektif dan efesien maka keputusan pembelian konsumen 

pun akan lebih memilih produk perusahaan. 

Sumber Dimensi 

Kotler dan Amstrong (2012:51) 

adalah:“Marketing mix is the set of 

tactical marketing tools that the firm 

blends to produce the response it 

wants in the target market”

 Produk 

 Harga 

 Tempat 

 Promosi 

Stanto dalam Saladin (2008:3): 

“Bauran pemasaran adalah 

serangkaian dari variabel pemasaran 

yang dapat dikuasai oleh perusahaan 

dan digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran”. 

 Produk 

 Harga 

 Promosi 

 Tempat 
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2.1.2. Kinerja Promosi 
Salah satu variabel atau faktor dari pemasaran barang dan jasa yaitu 

promosi yang tak luput pula memberikan andil dalam kesuksesan suatu 

industri kecil menengah atau konveksi. Karena harus diakui bahwa konsumen 

atau calon konsumen akan sangat terbantu sekali apabila ketika mereka 

menginginkan suatu produk atau jasa maka mereka akan mencari informasi 

untuk segera mungkin menikmati dan merasakan produk atau jasa yang 

mereka inginkan tersebut. Kinerja dari promosi adalah salah satu prioritas 

kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa 

perusahaan meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen untuk 

melakukan pembelian, Hermawan (2012:38). Pentingnya kegiatan promosi 

dari suatu industry kecil menengah bisa juga dianalogikan dalam bisnis retail. 

Dalam industry retail, kinerja promosi adalah salah satu hal yang sangat 

penting dalam industri tersebut. Berikut tabel bentuk-bentuk atau dimensi-

dimensi dari promosi : 

Tabel 2.2 Promosi 

Sumber Bentuk-bentuk Promosi 

Bentuk-Bentuk promosi menurut Kotler dan 

Amstrong (2004:600-601) 

 Periklanan

 Promosi penjualan

 Acara dan Pengalaman

 Hubungan Masyarakat

 Pemasaran Langsung

Sumber : http://jbptunikompp-gdl-agussatyaw-16306-2-babiit-a 
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Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

menarik konsumen atau calon konsumen perusahaan harus melakukan 

serangkaian kegiatan promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, acara, 

hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung, agar perusahaan memiliki 

keunggulan kompetitif dengan pesaing. Kinerja promosi yang baik akan 

menjadi keuntungan bagi perusahaan dan memudahkan konsumen untuk 

mendapatkan informasi tentang produk yang ditawarkan, namun sekaligus 

juga akan menjadi biaya pemasaran. 

2.1.3. Tujuan Promosi

Tujuan promosi bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran. 

Tujuan ini dijabarkan dengan tujuan pemasaran yang lebih mendasar, yang 

dirancang untuk produk tertentu. Tujuan khusus yang ditentukan untuk 

promosi penjualan akan beraneka ragam tergantung jenis-jenis dan pasar 

sasaran. Tujuan promosi penjualan menurut Saladin (2006:196) khusus 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi konsumen, tujuan ini mencakup usaha untuk mendorong konsumen 

diantaranya:  

a. Untuk lebih banyak menggunakan produk. 

b. Untuk membeli produk dalam unit yang lebih banyak mencuba 

merek yang di promosikan. 

c. Untuk menarik pembeli lainnya yang bersaiang dengan merek produk 

yang sedang di promosikan. 

2. Bagi pengecer tujuan ini adalah untuk merangsang mereka untuk mencari 

pelanggan baru dan menolong penjualan di musim sepi. 

a. Membujuk pengecer untuk menjual produk baru dan menimbun lebih 

banyak persediaan barang 

b. Mengingatkan penbeli ketika sedang tidak musim 

c. Membujuk agar menimbun barang yang dipromosikan 

d. Mengimbangi promosi para pesaing 
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e. Membuat pengecer agar setia terhadap mereka yang dipromosikan 

f. Memperoleh jalur pengecer baru. 

3. Bagi wiraniaga bertujuan untuk mendukung atas produk atau model baru, 

dan mendorong penjualan dimusi sepi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan tujuan promosi 

sebagai berikut : 

1. Komunikatif: Mereka menarik perhatian dan biasanya memberikan 

informasi yang dapat menuntun konsumen kearah produk tersebut. 

2. Insentif: Mereka mengembangkan kelonggaran, bujukan, atau kontribusi 

yang memberikan nilai pada konsumen. 

3. Undangan: Mereka mencakup undangan yang nyata untuk terlibat dalam 

transaksi tersebut. 

2.1.4. Kualitas Produk Sepatu 

Kualitas produk merupakan kemampuan produk dalam 

menjalankan fungsinya dan kualitas produk dapat diukur melalui pendapat 

konsumen tentang kualitas itu sendiri, sehingga selera pribadi sangat 

mempengaruhi. Kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif 

kebaikan suatu produk atau jasa. Nilai subjektif dari seseorang menyebabkan 

adanya perbedaan dalam memberikan pengertian mengenai kualitas. 

Salah satu variabel atau faktor dari pemasaran barang dan jasa yaitu 

kualitas produk tak luput pula memberikan andil dalam kesuksesan sautu 

industry kecil menengah atau konveksi. Karena harus diakui bahwa 

konsumen atau calon konsumen akan sangat puas apabila ketika mereka 

menginginkan dan merasakan kenyamanan atas produk atau jasa yang mereka 

konsumsi tersebut. Saat ini semua produsen memahami begitu pentingnya 

peranan dari arti kualuitas produk yang unggulan untuk memenuhi harapan 

pelanggan pada semua aspek produk yang dijual ke pasar. Para 

petinggi/manajemen puncak perusahaan juga pada umumnya semakin 

menyadari dan mempercayai adanya keterhubungan langsung antara kualitas 
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produk dengan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan 

raihan pangsa pasar di pasar sasaran. Berikut dimensi kualitas produk 

menurut para ahli: 

Tabel 2.3 

Kualitas Produk 

Sumber Dimensi 

Kotler dan Amstrong (2012:283) 

arti dari kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya. 

 Durability 

 Reliability 

 Ketepatan 

 Kemudahan pengoprasian 

 Reparasi produk 

Gravin dalam M. Nasuition 

(2006:55) kualitas produk adalah 

produk yang diukur dan digunakan 

sebagai kerangka perencanaan 

strategis. 

 Kinerja 

 Ciri-ciri atau keistimewaan 

tanbahan 

 Kehandalan 

 Kesesuaian dengan spesifikasi 

 Daya tahan 

 Service 

 Estetika 

 Kualitas yang dipersepsikan 

Orville, Larreche, dan boyd 

(2005:422) kualitas produk adalah 

suatu produk yang memiliki 

keunggulan bersaing dengan 

memiliki perbedaan dengan produk 

pesaing. 

 Kinerja 

 Daya tahan 

 Kesesuaian dengan spesifikasi 

 Fitur 

Sumber : http://www.econosains.com 

Berdasarkan uraian diatas, maka kualitas produk mengacu pada 

bagaimana produk tersebut menjalankan fungsinya yang mencakup 
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keseluruhan dari produk, yaitu berupa kinerja, daya tahan, ketepatan, 

kemudahan, pengoperasian, dan reparasi produk. Penetapan kualitas 

merupakan salah satu cara untuk memenangkan persaingan di pasar, karena 

mutu merupakan salah satu cara penetapan suatu produk dibenak pelanggan, 

maka untuk penelitian ini penulis mengembangkan benang merah dari 

dimensi-dimensi tersebut diatas dimana kualitas produk perusahaan itu 

sendiri merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi bagaimana suatu 

perusahaan dapat diterima dan dipahami oleh semua segmen market yang 

dilambangkan oleh konsumen melalui loyalitas, keprcayaan dan asosiasi 

terhadap perusahaan tersebut. Kualitas produk yang baik akan meningkatkan 

kepercayaan dan penjualan melalui kepuasan konsumen dan loyalitas 

konsumen, sebagai daya tarik tersendiri bagi perusahaan. Kualitas produk 

sepatu yang baik sangatlah penting bagi kelangsungan Vikway Shoes, karena 

akan berpengaruh terhadap seluruh elemen yang ada di dalam perushaan. 

2.1.5. Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda tergantung pada 

jenis keputusan pembelian. Pembelian konsumen yang rumit dan mahal 

mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan pembelian dan banyak 

peserta. Menurut Kotler dan Keller (2012:173) terdapat empat jenis perilaku 

konsumen yaitu : 

1. Perilaku pembelian yang rumit 

Perilaku membeli yang rumit mebutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam 

pembelian denga berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas 

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

membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan 

dapat mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil, jam tangan, 

elektronik, dan lain-lain. Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak 

tentang kategori produk dan harus berusaha untuk mengetahuinya 

sehingga pemasaran harus menyusun strategi untuk memberikan 
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informasi kepada konsumen tentang atribut produk, kepentingannya, 

tentang merek perusahaan, dan atribut penting lainnya. 

2. Perilaku pembelian pengurangan ketidak nyamanan 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan diantara 

berbagaimerek.Perilaku membeli ini terjadi untuk membelui produk yang 

harganya mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan membeli secara relatif 

cepat karena perbedaan merek tidak terlihat, seperti karpet, keramik, dan 

lain-lain. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan 

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 mengapapa mereka membeli produk tersebut karena mereka 

tidak terlibat dengan produk.Perilaku ini biasanya terjadi pada produk-

produk seperti gula, garam, sabun cuci, dan lain-lain. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi 

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 sesuatu yang mutlak.Perilaku seperti ini biasanya 

terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan 

konsumen sering mencoba merek-merek baru. 
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2.1.5.1. Faktor yang Mempengaruhi Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2010 :161-175) terdapat beberapa 

factor yang mempengaruhi perilaku konsumen :  

1. Budaya  

a. Budaya 

Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang 

palingmendasar.Jika mahkluk yang lebih rendah perilakunya sebagian 

besar diatur naluri, maka perilaku manusia sebagian besar adalah 

dipelajari. 

b. Sub budaya 

Sub budaya mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang lebih 

kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. Ada empat macam sub budaya yaitu kelompok 

kebangsaan, kelompok keagamaan, kelompok ras dan wilayah geografis. 

c. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah kelompok dalam masyarakat, dimana setiap 

kelompok cenderung memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama 

2. Faktor- Faktor Sosial 

a. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku 

seseorang. 

b. Keluarga 

Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku pembeli. 

c. Peranan dan Status 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam 

pengertian peranan dan status.Setiap perenan membawa satu status yang 

mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakatnya. 
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3. Faktor- Faktor Pribadi 

a. Usia dan tahap daur Hidup 

Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa akan berubah-ubah 

selama hidupnya. Demikian halnya dengan selera seseorang 

berhubungan dengan usianya. 

b. Pekerjaan 

Dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, perusahaan dapat 

memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan kelompok pekerjaan 

tertentu. 

c. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang 

dapat berpengaruh terhadap pilihan produk. 

d. Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang turut 

menentukan perilaku pembelian. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan setiap orang 

sedangkan konsep diri lebih kearah citra diri. 

4. Faktor- Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk 

mengarah seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap kebutuhan 

itu. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu 

perbuatan.Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya. 

c. Belajar 

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu 

yang bersumber dari pengalaman.Kebanyakan perilaku manusia 

diperoleh dengan mempelajarinya. 
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d. Kepercayaan dan Sikap 

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan sikap 

selanjutnya mempengaruhi tingkah laku. 

2.1.5.2. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian keputusan 

pembelian menurut Suharno (2010:96)adalah sebagai berikut: “Keputusan 

pembelian adalah tahap dimana pembeli telah menentukan pilihannya dan 

melakukan pilihannya dengan melakukan pembelian produk, serta 

mengkonsumsinya ”. Sebagai pemasar juga harus bisa mengidentifikasi siapa 

yang membuat keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian dan 

langkah-langkah dalam proses pembelian.

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian 

sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen 

merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif 

penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen 

dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap 

yang akan diambil selanjutnya. 

2.1.5.3. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2009:185) mengemukakan bahwa proses 

keputusan pembelian konsumen terdiri dari lima tahapan. Proses pembelian 

konsumen tersebut antara lain : 
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Gambar 2.2.

Proses Keputusan pembelian Konsumen Model Lima Tahap 

Sumber: Kotler dan Keller dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” 

(2009:185) 

Penjelasan pada gambar daitas adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari sauatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan ekssternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang,seperti 

rasa lapar, haus, seks naik ketingkat maksimum, dan menjadi dorongan 

atau kebutuhan biasa timbul akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih representatif terhadap 

informasi tentang sebuah produk.Pada tingkat berikutnya, seseorang 

dapat memasuki pencarian informasi aktif, seperti mencari bahan bacaan, 

menelpon teman, melakukankegiatan online dan mengunjungi toko ntuk 

mempelajari produk tersebut. 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat 

kelompok : 

a. Pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga, rekan. 

b. Komersial, yaitu iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

tampilan. 

c. Publik, yaitu media massa, organisasi pemeringkatan konsumen. 

d. Eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi alternative 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam 

memahami proses evaluasi : pertama, konsumen berusaha memuaskan 

sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari 

produk tersebut.Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk 

Pengenalan 
Masalah 

Evaluasi 
Alternatif 

Pencarian 
Informasi 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku Pasca 
Pembelian 
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sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan ini. 

Contoh : 

a. Hotel; Lokasi, kebersihan, atmosfer, harga. 

b. Obat kumur; warna, efektifitas, kapasitas pembunuh kuman, rasa, 

harga. 

c. Fashion; bentuk, ukuran, warna, kualitas, harga. 

4. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk referensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan.Konsumen juga membentuk maksud untuk 

membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud 

pembelian, konsumen dapat membentuk lima sub keputusan; merek 

(merek A), penyalur (penyalur 2), kuantitas (satu sumber), waktu (akhir 

minggu), dan metode pembayaran (kartu kredit). 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan dan kepuasan 

dalam memenuhi kebutuhan setelah melakukan pembelian. Kebutuhan, 

biasanya mereka akan terus mengingat hal tersebut. Perilau pasca 

pembelian meliputi kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian, dan pemakaian dan pembuangan produk pasca pembelian. 

a. Kepuasan Pasca Pembelian 

Kepuasan membeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan 

membeli ata suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas 

produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, 

pelanggan akan kecewa, jika kinerja ternyata sesuai harapan, pelanggan 

akan puas, jika melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Perasaan 

itu akan membedakan apakah pembeli akan membeli produk tersebut dan 

membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

tentang produk tersebut kepada orang lain. Konsumen membentuk 

harapan mereka berdasarkan pesan yang diterima dari penjual, teman, 
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dan informasi-informasi lain. Semakin besar kesenjangan antara harapan 

dan kinerja, semakin besar ketidak puasan konsumen. 

b. Tindakan Pasca Pembelian 

Kepuasan dan ketidak puasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas akan berperilaku 

sebaliknya. 

c. Pemakaian dan Pembuangan Produk Pasca Pembelian 

Jika konsumen menyimpan produk ke dalam lemari, produk tersebut 

mungkin tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut tidak 

akan gencar. Jika konsumen menjual atau mempertukarkan produk 

tersebut, penjualan baru aan menurun. 

Konsumen mendasarkan harapan mereka pada informasi yang merek 

terima dari penjual, lingkungan sosial dan sumber-sumber yang lain. Bila 

penjual melebih-lebihkan prestasi produknya, harapan konsumen tidak akan 

terpenuhi dan hasilnya ketidak puasan. Semakin besar antara kesenjangan 

antara harapan dan prestasi, semakin besar ketidak puasan konsumen. Hal ini 

menunjukan bahwa penjual harus membuat pernyataan yang jujur mengenai 

prestasi produknya sehingga pembeli akan puas. Kreaktivitas dalam konsep 

bisnis dapat menguatkan persepsi konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. 
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2.1.6. Hubungan Kualitas Produk dan Kinerja Promosi dengan 

Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Kualitas perusahaan yang baik menjadi daya tarik untuk mengiring 

konsumen mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

atau setidaknya akan mengkaitkan keinginan atau minat yang kuat dari 

konsumen untuk menikmati atau mengkonsumsi produk atau jasa yang 

ditawarkan dalam menentukan proses keputusan pembelian.

Faktor kinerja promosi sangat diakui memberikan andil dalam 

kesuksesan suatu perusahaan termasuk konveksi sebagai industri kecil 

menengah. Karena seorang konsumen atau calon konsumen akan sangat 

terbantu sekali apabila ketika mereka mendapatkan informasi tentang produk 

atau jasa yang mereka inginkan, suatu produk atau jasa tertentu dan jasa 

tersebut akan dapat dengan mudah dijangkau. Apabila kinerja promosi ini 

sudah optimal maka akan muncul persepsi tersendiri dari konsumen atas 

kinerja tersebut untuk melakukan keputusan pembelian.

Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen tidak muncul begitu 

saja. Kemunculan terjadi setelah melewati beberapa tahap. Tahap pertama 

yaitu pengenalan masalah dimana konsumen mempunyai kebutuhan akan 

produk/jasa yang ditawarkan lalu berlanjut ke tahap kedua yaitu pencarian 

informasi dimana konsumen mencari referensi tempat produk/jasa tersebut 

ditawarkan lalu berlanjut pada tahap ketiga yaitu evaluasi alternatif dimana 

konsumen membuat pertimbangan tempat yang akan dipilih setelah 

mendapatkan informasi yang telah didapatkan lalu berlanjut ke tahap keempat 

yaitu keputusan pembelian dimana konsumen sudah membuat kepastian dan 

keputusan mengenai tempat produk/jasa yang ditawarkan dan tahap kelima 

yaitu perilaku pasca pembelian dimana konsumen telah melakukan pembelian 

lalu mempunyai pengalaman atas pembelian produk/jasa yang telah 

dilakukan. Untuk mendapatkan loyalitas yang positif di mata konsumen dan 

mengetahui kebutuhan keinginan konsumen dalam melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan  mereka perusahaan harus 



24 

mempertimbangkan terlebih dahulu sikap konsumen terhadap suatu produk. 

Bila hanya sedikit konsumen yang menyatakan kepastian untuk melakukan 

pembelian, maka tugas dari komunikator untuk mengetahui alasannya dan 

kemudian mengembangkan upaya-upaya  untuk mendorong perasaan 

menyukai. Komunikator juga terus berupaya membangun prefensi konsumen 

dengan mempromosikan kualitas, nilai, citra produk, lokasi/tempat, 

pelayanan, kinerja, dan keistimewaan lain produk tersebut agar dapat menarik 

konsumen untuk dating. Komunikator dapat menilai keberhasilan promosi 

dengan mengukur kembali dan mengoptimalkan prefensi konsumen setelah 

promosi tersebut dilakukan. Terakhir untuk mencapai proses pembelian 

tentunya tugas komunikator membangun keyakinan antara konsumen bahwa 

produk yang ditawarkan merupakan pilihan yang tepat dan terbaik. 
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2.1.7.  Penelitian Sebelumnya dan Jurnal Internasional 

PENELITI PROMOTION PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL PENELITIAN 

BAURAN PROMOSI
George S.low aand jakki 

J. Mohr, 2000. Product 

and brand 

http://Management,voll.9 

No 6, pp. 389-414

Advertising vs 

sales promotion: a 

brand 

management 

prespective

Advertising dan 

bauran promosi

A brand 

managaement 

prespective in the 

USA

Marketing communication 

budgets allocation decision 

epitomize this struggle, one 

that short-term sales 

promotion appear to be 

dominating. The relative 

allocation between advertising 

and sales promotion is 

particularly important in 

today’s environment of flat 

marketing budgets where an 

increased allocation to one 

communication tool typically 

comes at the expense of 

another

Dewhisrt timothy and 

brad davis, 2005. 

http://American 

Academy of Advertising 

conference. Proceeding 

Global p. 126

Brand strategy and 

intregted 

marketing 

communication : 

A case study of 

players brand 

marketing

Itegreted 

marketing 

commounication 

which is include 

of the promotion. 

Activities and 

application in the 

cigarette brand

Brand strategy and 

brand marketing

Imperial tobacco limited 

(Canada) makes use of the 

highly targeted costumers-

focus strategy and consistent 

brand positioning. Utilizing 

promotion taglines and 

complimented with visual 

images of outdoor setting and 

athletic activities and has been 

successfully positioned to 

appeal to the attitudes and 

desires of the male youth
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PENELITI PROMOTION PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL PENELITIAN 

BAURAN PROMOSI
Saffer, Henry, 1998. 

Journal of Drug Issues. 

Vol 28 No. 3, p.781

Economic Issues 

in cigarette and 

alcohol 

advertising

Research of 

cigarette 

advertising

Economics issues 

and public health 

approach

These studies provide some 

insight into forms of 

advertising control are likely to 

be effective. Several 

restrictions on cigarette and 

alcohol industries freedom to 

advertise have been proposed. 

These include limitations on 

advertising content, bans on 

the used of the selected media, 

and taxation of advertising 

expenditures. Additional 

counter advertising in another 

control policy option.

M. jane lewis; Cristine 

d. Delnevo and jhon 

slade, feb 2004. 

http://American journal 

of public healt. Vol. 94 

No. 2, P.257  

Tobacco industry 

direct mail 

marketing and 

participation

Direct marketing 

and application in 

tobacco industry

Public health 

approach

The tobacco industry growing 

reliance on the direct mail 

marketing suggest that is has 

proved to be effective. Receipt 

on direct mail and participation 

in its promotion certainly has 

the potential to influence 

smoking imitation.

Wright, tom,  maret 

2007,  http://wallstreet 

journal (eastern edition). 

Newyork. P. B.4

Indonesia 

tobacco 

advertising pack 

in 

Humor : Unusual 

Approach aims at 

spotlighting brand 

in Overcroweded 

market

Tobacco 

advertising and 

application in 

Inddonesia

Application in 

lucky strike’s 

competitor 

company

As government around the 

world clamp down on the 

cigarette advertising, Indonesia 

stands out for its laissez-faire 

attitude. While advertising in 

Indonesia media can’t show 

cigarettes or people smoking, 

there are few restrictions on 

using cigarette brand names in 

advertising on tv, print or 
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PENELITI PROMOTION PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL PENELITIAN 

BAURAN PROMOSI
anywhere alse. The result is a 

virtual torrent of cigarette or 

people smoking, there are few 

restrictions on using cigarette 

brand names in advertising on 

tv, print or anywhere alse. The 

result is a virtual torrent of 

cigarette advertising. A 

company have to be very 

creative because Indonesia 

cluttered by lots of advertising.

Hanny Mustikasari. 

Program Magister 

Management Unpad, 

2003 

Pengaruh media 

periklanan dan 

penjualan secara 

tatap muka 

terhadap brand 

Awareness dan 

keputusan 

pembelian 

konsumen pada 

rokok St. Dupont 

di Kota Bandung

Periklanan, 

penjualan, secara 

tatap muka dan 

aplikasi terhadap 

produk rokok

Brand awereness 

dan keputusan 

pembelian 

konsumen

Surat kabar atau majalah 

dipandang [aling efektif dalam 

hal ketepatan penggunaan 

iklan. Factor keberhasilan St. 

Dupont dalam menggunakan 

personal selling diantaranya 

ketepatan tenaga penjual dan 

kemenarikan tenaga penjual 

dalam menyampaikan 

informasi produk St. dupont. 

Dana pada akhirnya 

advertising dan personal 

selling memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen dengan tingkat 

pengaruh advertising lebih 

besar disbanding personal.
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PENELITI JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL PENELITIAN

PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN

Rolen, 2007. Business 

and Management Bund 

Mulia. Vol 3 No.2 

Sumber : MM Unpad

Peran kelompok 

acuan dan 

keluarga Terhadap 

proses keputusan 

untuk Membeli

Proses Keputusan 

untuk Membeli

Aplikasi pada 

pusat perbelanjaan 

(shooping 

Center/mall)

Selain menarik minat 

konsumen, produk atau jasa 

yang dihasikan harus pula dapat 

menarik pihak-pihak yang 

diperkirakan dapat 

mempengaruhi konsumen. Hal 

ini dilakukan agar konsumen 

dapat diyakini atau merasa 

yakin atas produk atau jasa 

yang dipilhnya. Jika awalnya 

konsumen tidak tertarik pada 

produk atau jassa yang 

dihasilkan, namun pihak-pihak 

yang memiliki pengaruh 

terhadap keputusan konsumen 

merasa tertarik maka konsumen 

baik secara langsung atau tidak 

langsung akan dipengaruhi. 

Demikian juga sebaliknya.

PENELITI JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN HASIL PENELITIAN

BAURAN PROMOSI DAN PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN

Tatatng Supardi. Tesis 

pada Program 

Magister Management 

Unpad. 2006

Pengaruh bauran 

promosi terhadap 

proses keputusan 

pembelian 

konsumen pada 

hypermart Carrefour 

Bandung

Bauran Promosi 

dan Proses 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen

Aplikasi pada 

Hypermart

Bauran promosi yang terdiri dari 

advertising, sales, promotion, 

personal selling dan public relation 

mempunyai perngaruh terhadap 

proses keputusan pembelian 

konsumen. Sedangkan variabel 

bebas dominan adalah advertising
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    2.2.  Kerangka Pemikiran 

Perilaku konsumen terpusat pada ciri individu mengambil keputusan 

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang sudah tersedia sperti waktu, 

uang, dan usha guna memperoleh barang-barang yang berhubungan dengan 

konsumsi. Perilaku konsumen dapat mempengaruhi ilmu pengetahuan seperti 

psikologi, sosiologi, antropologi, dan juga ilmu ekonomi.Sehingga dapat 

dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan gabungan dari semua bidang 

ilmu. Semakin meningkatnya persaingan bisnis mendorong perusahaan untuk 

lebih berorientasi pada konsumen pelanggan untuk mnedukung upaya 

tersebut. Diperlukan pengetahuan mengenai konsumen terutama perilakunya. 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginan pelanggan sasaran. Memahami perilaku konsumen dan mengenal 

pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan 

kebutuhan dan keinginan mereka, sebaliknya mungkin pelanggan tidak 

memahami motivasi mereka lebih mendalam. Perilaku konsumen 

menyangkut, masalah keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan 

dan pantauan untuk mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis industry kecil menengah atau 

konveksi, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan sesuatu 

yang menarik konsumen agar mau melakukan pembelian, merasa puas dan 

akhirnya melakukan pembelian ulang. Salah satunya adalah dengan cara 

memberikan kualitas yang baik dan memberikan informasi-informasi tentang 

produk. Kualitas produk mengacu pada bagaimana produk tersebut 

menjalankan fungsinya yang mencakup keseluruhan dari produk, berikut 

dimensi kualitas produk: 
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Tabel 2.4 

Dimensi Kualitas Produk 

Sumber Dimensi 

Kotler dan Armstrong (2012:283) arti 

dari kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, durability, 

reliability, ketepatan, kemudahan 

pengoprasian dan reparasi produk. 

 Daya tahan 

 Kehandalan  

 Ketepatan 

 Kemudahan pengoprasian 

 Reparasi produk 

Penetapan kualitas merupakan salah satu cara untuk memenangkan 

persaingan di pasar, karena mutu merupakan salah satu cara penetapan suatu 

produk dibenak pelanggan, kualitas produk perusahaan itu sendiri merupakan 

segala sesuatu yang mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan dapat 

diterima dan dipahami oleh semua segmen market yang dilambangkan oleh 

konsumen melalui loyalitas, keprcayaan dan asosiasi terhadap perusahaan 

tersebut. Kualitas produk yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan 

penjualan melalui kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen, sebagai daya 

tarik tersendiri bagi perusahaan. Hal ini membuat konsumen lebih selektif 

dalam melakukan seleksi terhadap produk. Begitu pula halnya seperti yang 

terjadi pada dunia industri kecil menengah khususnya konveksi.  

Di dalam industri kecil menengah atau konveksi bisa dikategorikan 

sebagai jasa utama yang disertai produk dan jasa tambahan. Karena itulah 

sangat penting faktor-faktor dalam bauran pemasaran terutama bauran 

promosi. Salah satu faktor atau dimensi dari pemasaran barang dan jasa yaitu 

promosi yang tak luput pula memberikan andil dalam kesuksesan sautu 

industri kecil menengah atau konveksi. Berikut faktor atau dimensi promosi: 
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Tabel 2.5 

Dimensi Promosi

Sumber Dimensi 

Kotler dan Amstrong (2010:174) : 

A company’s total promotion mix-

also called its marketing 

communications mix-consists of the 

specific blen of advertising, public 

relations, personal selling, sales 

promotion and direct-marketing tools 

that the company uses to persuasively 

communicate costumer value and 

build costumer relationship. 

 Periklanan

 Promosi penjualan

 Acara dan Pengalaman

 Hubungan Masyarakat

 Pemasaran Langsung

Dalam bisnis retail, kinerja promosi yang baik akan menjadi 

keuntungan bagi perusahaan dan memudahkan konsumen untuk mendapatkan 

informasi tentang produk yang ditawarkan, namun sekaligus juga akan 

menjadi biaya pemasaran. Keluarnya biaya promosi akan membutuhkan 

biaya marketing lebih tinggi untuk menarik konsumen atau calon konsumen 

agar tertarik dan memutuskan untuk membeli produk. Karena harus diakui 

bahwa konsumen atau calon konsumen akan sangat terbantu sekali apabila 

ketika mereka menginginkan suatu produk atau jasa maka mereka akan 

mencari informasi untuk segera mungkin menikmati dan merasakan produk 

atau jasa yang mereka inginkan tersebut. 

Akibat adanya faktor yang mempengaruhi konsumen, maka keinginan 

dan kebutuhan konsumen pun akan berubah, sehingga para pemasar akan 

sulit menghadapi selera dan kebutuhan konsumen akan suatu produk. Untuk 

mencapai keberhasilan, perusahaan harus melewati berbagai macam pengaruh 

yang mempengaruhi konsumen dan mengembangkan pemahaman mengenai 

bagaimana konsumen melakukan proses keputusan pembelian. Menurut 
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Kotler & Keller (2009:185) bahwa tahapan proses pembelian suatu produk itu 

ada lima yaitu : 

1. Pengenalan Masalah 

Tahap pertama proses keputusan pembelian dimana konsumen mengenali 

permasalahan atau kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen tergerak untuk 

mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar meningkatkan 

perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif. 

3. Pengevaluasian Alternatif   

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif di dalam 

serangakaian pilihan. 

4. Keputusan Pembelian 

Tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan 

pembelian produk. 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

Tahap proses keputusan pembeli konsumen melakukan tindakan lebih 

lanjut setelah pembelian berdasarkan pada kepuasan atau ketidakpuasan 

mereka. 

Berdasarkan uraian kerangka diatas, maka dapat dibuat kerangka 

pemikirannya seperti yang terlihat pada gambar 2.3. : 



33 

   Penelitian yang dilakukan Umpan balik 

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

VIKWAY SHOES 

KUALITAS PRODUK KINERJA PROMOSI 

Model Keputusan 
Pembelian 

1.Pengenalan 
masalah 

2.Pencarian 
Informasi 

3.Evaluasi 
Alternatif 

4.Keputusan 
Pembelian 

5.Perilaku Pasca 
Pembelian 

Proses keputusan 
Pembelian 
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Dengan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma 

penelitian seperti terlihat pada gambar 2.4. : 

Gambar 2.4. Paradigma Penelitian 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

“Kualitas dan Kinerja Promosi berpengaruh terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen konveksi sepatu Vikway Shoes”. 

2. Sub Hipotesis 

a. Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen konveksi sepatu Vikway Shoes. 

b. Kinerja promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen konveksi sepatu Vikway Shoes. 

KUALITAS PRODUK 

 Daya tahan 
 Kehandalan 
 Ketepatan 
 Reparasi produk 

KINERJA PROMOSI 

 Periklanan 
 Pemasaran langsung 
 Penjualan personal 

PROSES KEPUTUSAN 
PEMBELIAN KONSUMEN 

VIKWAY SHOES 

 Pengenalan Maslah 
 Pencarian Informasi 
 Evaluasi alternative 
 Keputusan Pembelian 
 Perilaku pasca Pembelian 


