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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN  

HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1 Bauran Pemasaran 

 Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan 

yang diinginkan dari pasar sasaran mereka, alat itu membentuk suatu bauran 

pemasaran. Pemasaran memiliki peran yang vital dalam dunia usaha saat ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pemasaran umumnya dipandang sebagai 

tugas untuk merencanakan, menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan 

barang dan jasa kepada konsumen tetapi juga memperhatikan semua pihak yang 

terkait dalam perusahaan. Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi yang di 

sebut bauran pemasaran. Bauran pemasaran juga mempunyai peranan yang 

penting karena bauran pemasaran merupakan awal atau panduan bagi perusahaan 

dalam menjalani aktivitas pemasaran baik produk ataupun jasa. 

 Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:498) adalah:  

  “Bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya.” 

 

 Sedangkan menurut Stanton yang diterjemahkan oleh Swastha (2009:25) 

pengertian bauran pemasaran adalah : 

 “Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan yaitu : 

produk, sistem harga , distribusi dan promosi.” 

 

 Sedangkan menurut Hurriyati (2010:48) pengertian bauran pemasaran 

adalah :  

 “Unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, 

diorganisir dan digunakan dengan tepat sehingga perusahaan 

dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif sekaligus 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.” 
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 Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran merupakan alat-alat pemasaran yang saling berintegrasi satu sama lain 

dan merupakan inti dari sistem pemasaran yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 Menurut Saladin dan Buchory (2010:10) mengungkapkan bahwa 

komponen bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

1. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Pengertian produk bukan hanya dalam pengertian 

fisik (sempit) akan tetapi pengertian produk secara luas bisa juga jasa 

manusia, tempat, organisasi , dan gagasan. 

2.  Harga 

 Harga adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk atau 

jasa. Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk di benak 

konsumen. 

3. Tempat 

 Tempat adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, 

yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 

4. Promosi 

 Menurut Saladin (2010:213) promosi merupakan salah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk. Bahkan kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai 

alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

penggunaann produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

 Dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan 

dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan memuaskan konsumen jasa, 

elemen tersebut adalah 3P, sehingga bauran pemasarannya menjadi 7P, yaitu: 
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5. Orang 

 Adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan 

karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Bukti Fisik 

 Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan 

dan konsumennya berinteraksi, serta komponen tangible memfasilitasi 

penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Proses 

 Yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran akttivitas dengan mana 

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 

 Dari ketujuh alat-alat pemasaran di atas mencerminkan penjual terhadap 

alat pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang 

pemasar, setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat kepada 

pelanggan. Jadi perusahaan pemenang adalah perusahaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen/ pelanggan secara ekonomis, mudah, dan dengan 

komunikasi efektif. 

 

2.1.2 Stategi Harga Dalam Kerangka Action Figure di Kota Bandung 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:411) mula-mula perusahaan memutuskan 

di mana perusahaan ingin memposisikan penawaran pasarnya. Semakin jelas 

tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapakan harga. Lima tujuan 

utama adalah : 

1. Kemampuan Bertahan 

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka jika 

mereka mengalami kelebihan kapasitas, persaingan ketat, atau keinginan 

konsumen yang berubah. Selama harga menutupi biaya varibel dan beberapa 

biaya tetap, perusahaan tetap berada dalam bisnis. Kemampuan bertahan 

merupakan tujuan jangka pendek; dalam jangka panjang, perusahaan harus 

mempelajari cara menambah nilai atau menghadapi kepunahan. 
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2. Laba Saat Ini Maksimum 

Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan 

laba saat ini. Mereka memperkirakan permintaan dan biaya yang bervariasi 

dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini, 

arus kas, atau tingkat pengembalian maksimum. 

3. Pangsa Pasar Maksimum 

Beberapa ingin memaksimalkan pangsa pasar mereka. Mereka percaya bahwa 

semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan semakin rendah dan laba 

jangka panjang semakin tinggi. Mereka menerapkan harga terendah 

mengasumsikan pasar sensitif terhadap harga. 

4. Pemerahan Pasar Maksimum 

 Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi 

untuk memaksimalkan memerah pasar. Memerah pasar masuk akal dalam 

kondisi berikut: (1) Terdapat cukup banyak pembeli yang memiliki 

permintaan yang tinggi saat ini; (2) biaya satuan memproduksi volume kecil 

tidak begitu tinggi hingga menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga 

maksimum yang mampu diserap pasar; (3) harga awal yang tinggi tidak 

menarik lebih banyak pesaing ke pasar; (4) harga yang tinggi 

mengomunikasikan citra produk yang unggul. 

5. Kepemimpinan Kualitas Produk 

 Perusahaan mungkin berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar. 

Banyak merek berusaha menjadi “kemewahan terjangkau” , produk atau jasa 

yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas anggapan, selera, dan status 

yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada di luar 

jangkauan konsumen. 

Selain lima tujuan utama di atas , terdapat tujuan-tujuan lain yang ingin di 

capai oleh perusahaan. Apapun tujuan khususnya, bisnis yang menggunakan harga 

sebagai alat strategis akan menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan bisnis 

yang hanya membiarkan biaya atau pasar menentukan penetapan harga mereka.  

 Perusahaan dapat memilih metode penetapan harga yang mencakup satu 

atau lebih dari tiga pertimbangan ini. Selebihnya menurut Kotler dan Keller 
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(2012:417) menjelaskan ada enam metode penetapan harga yang dapat dipilih 

oleh perusahaan. Keenam metode tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Penetapan Harga Mark Up 

 Metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah mark up standar 

ke biaya produk. Beberapa keunggulan dari metode ini adalah pertama, 

penjual dapat menentukan biaya jauh lebih mudah daripada memperkirakan 

permintaan. Dengan mengaitkan harga terhadap biaya, penjual 

menyederhanakan tugas penetapan harga. Kedua, ketika semua perusahaan 

dalam industri menggunakan metode penetapan harga ini, harga cenderung 

sama dan persaingan harga terminimalisasi. Ketiga, banyak orang merasa 

bahwa penetapan harga biaya-plus lebih adil bagi pembeli maupun penjual. 

Penjual tidak memanfaatkan pembeli ketika permintaan pembeli menjadi 

tinggi, dan penjual menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang wajar. 

2. Penetapan Harga Tingkat Pengembalian Sasaran 

 Dalam metode ini, perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan 

tingkat pengembalian atas investasi sasarannya (ROI).  

3. Penetapan Harga Nilai Anggapan 

 Sekarang semakin banyak jumlah perusahaan yang mendasarkan harga 

mereka pada nilai anggapan pelanggan. Nilai anggapan terdiri dari beberapa 

elemen, seperti citra pembeli akan kinerja produk, kemampuan penghantaran 

saluran, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan atribut yang kurang 

dominan seperti reputasi pemasok, kepercayaan, dan harga diri. Kunci bagi 

penetapan harga nilai anggapan adalah menghantarkan lebih banyak nilai 

dibandingkan pesaing dan mendemostrasikannya ke pembeli prospektif. Pada 

dasarnya perusahaan harus memahami proses pengambilan keputusan 

pelanggan. Perusahaan dapat berusaha menentukan nilai penawarannya 

dengan beberapa cara: penilaian manajerial di dalam perusahaan, nilai produk 

yang serupa, kelompok fokus, survei, eksperimen, analisis data historis, dan 

analisis gabungan. 
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4. Penetapan Harga Nilai 

 Dalam tahun-tahun terakhir, beberapa perusahaan telah menerapkan 

penetapan harga nilai : Mereka memenangkan pelanggan setia dengan 

mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran kualitas tinggi. 

Karena itu penetapan harga nilai bukan masalah menetapkan harga murah 

saja tetapi juga masalah merekayasa ulang operasi perusahaan agar menjadi 

produsen biaya murah tanpa mengorbankan kualitas, untuk menarik sejumlah 

besar pelanggan yang sadar nilai. 

5. Penetapan Harga Going Rate 

 Dalam penetapan harga going rate perusahaan mendasarkan sebagian besar 

harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal, 

atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama. Beberapa perusahaan 

dapat mengenakan harga premium atau sedikit diskon, tetapi mereka 

mempertahankan beberapa perbedaaan. Penetapan harga going rate saat ini 

cukup populer. Jika biaya sulit diukur atau respons persaingan tidak pasti, 

perusahaan merasa tingkatan harga saat ini adalah solusi yang baik karena 

dianggap merefleksikan kebijaksanaan kolektif industri. 

6. Penetapan Harga Jenis Lelang 

 Penetapan harga jenis lelang tumbuh semakin populer seiring dengan 

pertumbuhan internet. Perusahaan harus menyadari tiga jenis lelang utama 

dan prosedur penetapan harga terpisah mereka. 

 Lelang Inggris (tawaran meningkat) 

 Satu penjual dan banyak pembeli. Penjual menawarkan barang dan 

penawar menaikan  harga tawaran sampai harga teratas tercapai. Penawar 

tertinggi mendapatkan barang tersebut. Lelang ini digunakan untuk 

menjual barang antik, ternak, real estate, serta peralatan dan kendaraan 

bekas. 

 Lelang Belanda (tawaran menurun) 

 Satu penjual dan banyak pembeli, atau satu pembeli dan banyak penjual. 

Pada jenis pertama, pelelang mengumumkan harga tertinggi untuk 
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sebuah produk dan kemudian perlahan-lahan menurunkan harga sampai 

penawar menerima harga tersebut. 

 Lelang tender tertutup 

Adalah lelang di mana pemasok hanya memberikan satu penawaran dan 

tidak dapat mengetahui penawaran lain. Pemerintah AS sering 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan pasokan. Pemasok tidak 

akan menawarkan di bawah biayanya tetapi tidak dapat menawarkan 

terlalu tinggi karena takut kehilangan pesanan. 

 Jika dilihat dari beberapa dimensi diatas yang berkaitan dengan strategi 

harga maka dapat simpulkan bahwa startegi harga yang dapat dipilih oleh 

perusahaan sangat beragam dan sangat bergantung pada kondisi perusahaan dan 

kondisi ekonomi pelanggan, karena jika tidak disesuaikan dengan kondisi 

ekonomi pelanggan maka apapun strategi yang dipilih perusahaan tidak akan 

berhasil. 

 Metode strategi harga yang digunakan oleh Multi Toys n Game sendiri 

adalah metode harga mark up. Metode harga ini adalah menambah sejumlah 

angka uang yang  ditambahkan pada biaya suatu produk untuk menghasilkan 

harga jual yang diinginkan penjual .Berdasarkan pada kenyataan dilapangan harga 

action figure yang sudah masuk ke toko akan naik sebesar 30% sampai dengan 

50% dari harga barang yang sesungguhnya. Sehingga harga yang ditawarkan oleh 

toko Multi Toys n Game cenderung lebih mahal dibanding toko sejenis.  

 

2.1.3 Nilai Pelanggan Dalam Kerangka Action Figure di Kota Bandung 

 Nilai pelanggan merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran, 

bagaimana cara perusahaan memaksimalkan nilai pelanggan yang akan berujung 

pada peningkatan penjualan produk perusahaan. Berikut ini adalah beberapa 

pengertian nilai pelanggan menurut para ahli. 
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Tabel 2.1 Pengertian Nilai Pelanggan 

No Tokoh Pengertian Nilai Pelanggan 

1. Kotler dan Keller 

(2012:147) 

Nilai pelanggan merupakan perbedaan atau 

selisih antara harapan pelanggan atas semua 

manfaat dan semua biaya yang telah dikeluarkan 

terhadap barang atau jasa yang ditawarkan dan 

alternatifnya. Nilai terhantar pada pelanggan 

adalah selisih antara jumlah nilai bagi pelanggan 

dan jumlah biaya dari pelanggan, dan jumlah 

nilai bagi pelanggan adalah sekelompok 

keuntungan yang diharapkan pelanggan dari 

2. Best dalam Suwarman 

(2010:30) 

Nilai pelanggan merupakan manfaat yang 

diperoleh pelanggan dikurangi biaya pembelian. 

Berdasarkan konsep ini, nilai pelanggan 

bersumber dari manfaat ekonomi, manfaat 

pelanggan, dan manfaat emosional. Manfaat 

ekonomi bersumber dari keunggulan harga dan 

biaya selain harga pembelian seperti biaya 

akuisisi, penggunaan kepemilikan, 

pemeliharaan, dan perbaikan serta biaya 

pembuangan. Manfaat pelanggan bersumber dari 

penampilan produk, layanan dan reputasi. 

Manfaat emosional adalah keunggulan produk 

dalam memenuhi kebutuhan emosional 

pelanggan yang terkait dengan kebutuhan 

psikologis, tipe-tipe kepribadian pelanggan, dan 

nilai personal pelanggan. 

3. Soegoto (2009:56) Nilai pelanggan merupakan ikatan emosional 

yang ada antara konsumen dan produsen setelah 

konsumen menggunakan produk atau jasa yang 

dihasilkan produsen dan memperoleh nilai 

tambah atas produk dan jasa tersebut. 

4. Sunyoto (2012:223) Nilai pelanggan adalah selisih antara jumlah 

bagi pelanggan dan jumlah biaya dari pelanggan 

dan jumlah nilai bagi pelanggan adalah 

sekelompok keuntungan yang diharapkan 

pelanggan dari barang dan jasa tertentu. 

 

  

 Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

pelanggan adalah selisih antara berapa besar harapan pelanggan dan manfaat dari 

suatu produk terhadap berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

produk tersebut. 
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 Secara garis besar nilai pelanggan juga memiliki dimensi yaitu berupa 

manfaat dan biaya. Dua dimensi tersebut dapat dijabarkan lagi secara luas, dari 

segi manfaat terdiri dari  produk, citra, pelayanan dan pelayanan karyawan. 

Sedangkan dari segi biaya komponennya terdiri dari finansial, fisik, waktu , dan 

psikologis.  

 Pada kenyataan dilapangan toko Multi Toys n Game memberikan nilai 

pelanggan dari segi manfaat yaitu produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

akan action figure sedangkan dari sisi citra, melalui citra toko yang bagus 

sehingga memberikan nilai tersendiri bagi pelanggan yang membeli di sana, lalu 

dari segi pelayanan dan pelayanan karyawan terhitung rendah karena tidak 

memberikan dampak yang besar pada nilai pelanggan yang diraih. Lalu dari segi 

biaya, finansial, fisik, dan psikis sudah sesuai dengan dimensi nilai pelanggan 

Multi Toys n Game. Dengan harga yang tinggi pelanggan rela membeli action 

figure dan langsung menuju toko saja jika ingin membelinya. 

 

2.1.4 Proses Keputusan Pembelian Dalam Kerangka Action Figure di Kota 

Bandung 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2014:159) perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor budaya , sosial, dan faktor pribadi. 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2014:159) 

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan  

       Pembelian oleh Konsumen 
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 Berikut penjelasanan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan konsumen: 

1. Faktor Budaya 

 Faktor budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:151) faktor budaya merupakan keadaan 

sistem nilai budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang 

mengelilingi kehidupan. 

a. Budaya 

 Paling utama dari fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang akan 

mendapatkan nilai, persepsi, dan perilaku melalui keluarga dan lemabaga-

lembaga lainnya. 

b. Sub budaya 

 Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok, ras dan daerah 

geografis. Banyak sub budaya yang membentuk segmen pasar penting dan 

pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

c.  Kelas sosial 

 merupakan pembagian masyarakat yang relatif sejenis dan permanen, yang 

tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang menganut nilai-

nilai, minat , dan perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial 

 Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok 

acuan, keluarga, serta peran dan status. 

a. Kelompok acuan 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2014:162) kelompok acuan seseorang, 

terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap 

muka) atau tidak langsung. 

 Kelompok keanggotaan terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut: 

 Kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan  kerja, yang 

berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan informal. 
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 Kelompok sekunder, seperti kelompok keagamaan, professional dan 

asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan 

interaksi yang tidak begitu rutin. 

b. Keluarga 

 keluarga adalah organisasi perilaku konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat, dan telah menjadi objek penelitian yang ekstensif. Anggota 

keluarga adalah sekolompok acuan primer yang paling berpengaruh. 

Keluarag dalam kehidupan pembeli dibagi menjadi dua, yaitu: 

 Keluarga orientasi. Terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang, 

dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan 

ekonomi. Serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Jika pembeli tidak 

lagi berinteraksi intensif dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhdapa 

perilaku pembelian dapat tetap signifikan. 

 Keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak seseorang. Pengaruh 

orang tua dan anak-anak mereka yang telah dewasa akan sangat 

mempengaruhi secara langsung terhadap perilaku pembelian mereka 

sehari-hari. 

c. Peran dan status 

 Seseorang berpatisipasi pada dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, 

seperti keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam tiap-tiap 

kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran meliputi 

kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang. Contoh peran dan status: 

peran seseorang istri sangat mempengaruhi perilaku pembelian dalam 

keluarganya. 

3. Faktor Pribadi 

 Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor pribadi, karakterisktik 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Usia dan tahap siklus hidup 

 Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya, mereka 

makan makanan bayi dalam tahun-tahun awal hidupnya. Banyak ragam 

makanan dalam tahun-tahun pertumbuhan dan dewasa, dan diet khusus 
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dalam tahun-tahun berikutnya. Selera orang terhadap pakaian, perabot dan 

reaksi juga berhubungan dengan usia. 

b. Pekerjaan 

 Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya, pemasar 

berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat diatas 

rata-rata atas produk dan jasa mereka. 

c. Gaya hidup 

 Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

4. Faktor Psikologis 

 Pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu: 

 a. Motivasi 

 Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenis; muncul dari tekanan biologis seprti lapar, 

haus, tidak nyaman. Kebutuhan lain bersifat psikogenis mereka muncul 

dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan 

atau rasa memiliki. Sebagian besar kebutuhan akan menjadi motif jika 

didorong hingga mencapai tingkat intensitas yang memadai. Motif adalah 

kebutuhan yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak. 

 b. Persepsi 

 Persepsi adalah bagaimana seseorang individu memilih, mengorganisasi 

dan menginterprestasi masuka-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti. 

 c. Pembelajaran 

 Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar, dan pembelajaran 

dihasilkan melalui perpaduan kerja dorongan, rangsangan, petunjuk 

tanggapan dan penguatan. 
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 d. Keyakinan dan sikap 

 Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan  keyakinan dan sikap. 

Hal ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan adalah 

pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sikap adalah 

evaluasi, perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap objek atau 

gagasan. Orang memiliki sikap terhadap hampir semua hal: agama, politik, 

pakaian, musik, makanan dan lain-lain. Sikap menempatkan mereka dalam 

sebuah kerangka pemikiran yang menyukai atau tidak menyukai suatu 

objek. Bergerak mendekati atau menjauhi objek tersebut. 

 Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda tergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian konsumen yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan banyak peserta. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2014:174) terdapat empat jenis pembelian konsumen yaitu: 

1. Perilaku pembelian yang rumit 

 Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas 

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

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

,mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil dan 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 informsasi kepada konsumen tentag 

atribut produk, kepentingannya, tentang merek perusahaan, dan atribut 

penting lainnya. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan 

 Perilaku pembeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaaan diantara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang harganya 

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

perbedaan merek tidak terlihat, seperti karpet, keramik, dan lain-lain. 
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3. Perilaku membeli 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 mengapa 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. 

 Selain itu juga menurut Kotler dan Armstrong (2014:176) menjelaskan 

bahwa proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari lima tahapan. Proses 

pembelian konsumen tersebut antara lain : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang, seperti rasa 

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

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih representative terhadap 

informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat 

memasuki pencarian informasi aktif, seperti mencari bahan bacaan, menelpon 

teman, melakukan kegiatan online dan mengunjungi toko untuk 

mempelajarari produk tersebut. 
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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 pemerhati konsumen. 

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

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam memahami 

proses evaluasi : pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah keputusan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari produk tersebut. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

Contoh: 

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

b. Pasta Gigi; Warna, efektifitas, kapasitas pembunuh kuman, rasa, harga. 

c. Laptop; Spesifikasi, Ukuran, harga. 

4. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk referensi antar merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli merek 

paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan; merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan 

metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan dan kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan setelah melakukan pembelian. Kebutuhan, misalnya 

mereka akan terus mengingat hal tersebut. Perilaku 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 

memberli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas 

produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, 



22 
 

 
 

pelanggan akan kecewa, jika ternyata kinerja sesuai harapan, pelangaan 

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, dan 

informasi-informasi lain. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan 

kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. 

b. Tindakan Pasca Pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan 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 akan menurun. 

 Konsumen mendasarkan harapan mereka pada informasi yang mereka 

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

penjual melebih-lebihkan prestasi produknya, harapan konsumen tidak 

akan terpenuhi dan hasilnya ketidakpuasan. Semakain besar antara 

kesenjangan antara harapan dan prestasi, semakin besar ketidakpuasan 

konsumen. Hal ini menunjukan bahwa pembeli harus membuat pernyataan 

yang jujur mengenai prestasi produknya sehingga pembeli akan puas. 

 Berdasarkan penjelasan diatas berserta dimensi-dimensinya, dapat 

dikatakan bahwa  proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan 

berlangsung dalam berbagai tahapan sampai akhirnya seorang pelanggan 

melakukan pembelian suatu produk. Dicocokkan dengan kejadian dilapangan 

ternyata kebanyakan pelanggan Multi Toys n Game melakukan hal yang sama 
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ketika ingin membeli sebuah action figure, jarang ditemukan pelanggan yang 

langsung membeli action figure tanpa melakukan pertimbangan. Seperti 

menanyakan harganya dan bagaimana kualitas dari barang tersebut. 

 

2.1.5 Hubungan Strategi Harga dan Nilai Pelanggan dengan Proses 

Keputusan Pembelian Pelanggan  

 Penetapan harga menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen apakah akan 

membeli suatu produk atau tidak. Harga yang murah tentunya akan menggiring 

konsumen untuk membeli produk perusahaan. Namun dalam industri mainan 

ukuran harga tidak terlalu dipermasalahkan bagi para kolektor khususnya dalam 

proses keputusan pembelian, tetapi tidak semua orang yang membeli mainan 

berasal dari kalangan kolektor, ada juga yang berasal dari kalangan orang biasa 

dan penjual. Mereka terlebih dahulu melihat suatu harga dari sebuah mainan dan 

mempertimbangkan apakah akan membeli atau tidak. 

 Berbicara tentang nilai pelanggan, dapat dikatakan cukup berperan dengan 

proses keputusan pembelian konsumen mainan ini. Bagi konsumen, mainan yang 

mereka beli setidaknya dapat memberikan mereka nilai dan manfaat. Seperti 

contohnya ketika seseorang akan membeli mainan superhero dengan harga yang 

mahal maka mereka akan melakukan pertimbangan-pertimbangan apakah dengan 

harga mahal tersebut dapat memberikan nilai dan manfaat ataukah hanya dapat 

memuaskan batin saja karena karakter tersebut merupakan karakter favorit di 

masa kecil. 

Proses keputusan pembelian pada konsumen barang hobi seperti ini tidak 

muncul dengan seketika, melalui beberapa pertimbangan dan tahapan-tahapan 

dalam proses keputusan pembelian. 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 tahap evaluasi alternatif dimana konsumen membuat pertimbangan tempat 

yang akan dipilih setelah mendapatkan informasi yang telah didapatkan lalu 

berlanjut pada tahap keempat yaitu keputusan pembelian dimana konsumen sudah 
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membuat kepastian dan keputusan mengenai tempat produk/jasa yang ditawarkan 

dan tahap kelima yaitu perilaku pasca pembelian dimana calon konsumen telah 

menikmati produk/jasa  yang ditawarkan dan memiliki pengalaman. 

Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk ditawarkan maka perusahaan harus mempertimbangkan 

terlebih dahulu sikap konsumen terhadap suatu produk. Dalam industri mainan, 

keberadaan konsumen baru akan selalu ada maka dibutuhkan komunikator dalam 

hal ini karyawan-karyawan toko yang tahu tentang produk dan keunggulannya. 

Dengan keberadaan mereka diharapkan pengunjung yang berpotensi menjadi 

konsumen atau orang awam tentang dunia mainan dapat terbantu, karena tugas 

dari komunikator ini adalah menyakinkan konsumen dengan mengkomunikasikan 

fitur produk dan keunggulan walaupun harga yang tertera mahal namun dengan 

pola komunikasi yang baik maka bukan tidak mungkin pengunjung dapat 

membeli mainan tersebut. 

 

2.1.6 Penelitian Sebelumnya 

 Untuk mendukung kajian teori dan isi dari penelitian ini penulis 

memasukan beberapa jurnal internasional sebagai bahan referensi dan bahan ajar 

bagi penulis. Jurnal internasional yang dipilih adalah berdasarkan variabel-

variabel yang penulis teliti yaitu variabel harga sebagai variabel independen , nilai 

pelanggan sebagai variabel intervening dan proses keputusan pembelian 

pelanggan sebagai variabel dependen. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Dimuat Dalam Jurnal Internasional 
No Peneliti Judul, Tahun, dan 

Sumber Penelitian 
Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

1. Mohsen Nazari Impact of Dynamic 
Pricing Strategies on 
Consumer Behavior 
2012, Vol 4, No. 4 
ISSN: 1941-899X 
Sumber: 
http://www.macrothink.o
rg/journal/index.php/jmr/
article/download/2009/1
897 
 
 

 Pricing 
Strategies 

 Consumer 
Behavior 

 Uniform pricing 

 Dynamic pricing 

 Good feeling 

 Pride 

 Gratitude 

Penelitian ini membahas 
tentang keterkaitan antara 
strategi harga terhadap perilaku 
konsumen. Dari hasil ini bahwa 
saat ini perusahaan didorong 
untuk menggunakan strategi 
harga efektif untuk 
mempengaruhi keputusan 
konsumen. Namun, keputusan 
harga harus dibuat berdasarkan 
tanggapan konsumen dan 
dimensi dari pelanggan sendiri 
berupa sisi emosional tak boleh 
luput. 

2. Andreas 

Hinterbunter 

Customer value-based 
pricing strategies: why 
companies resist 
2008, Vol 29, No.4 
ISSN: 0275-6668 
Sumber: 
http://www.hinterhuber.c

om/uploads/articles/prici

ng/Customer%20value

%20based%20pricing%

20strategies_obstacles_

JoBS_2008.pdf  

 Pricing 
Strategies 

 Customer 
Value 

 Cost based 
pricing 

 Competition 
based pricing 

 Customer value 
pricing 

Di dalam jurnal ini membahas 
tentang metode penetapan 
harga mana yang sesuai 
dengan nilai-nilai pelanggan. Di 
antara ketiga metode yang 
dijelaskan bahwa metode harga 
berdasarkan nilai pelangganlah 
yang paling besar dampaknya, 
namun perlu diperhatikan 
bahwa metode ini juga harus 
sesuai dengan pemikiran 
perusahaan terutama pada 
level atas yaitu direktur agar 
penetapan harga ini dapat 
berjalan dengan baik. 

3. Tim J Smith Pricing Strategy: 
Piercing the veil of 
value exchange 
2011 
Sumber: 
http://iveybusinessjourn
al.com/topics/the-
organization/pricing-
strategy-piercing-the-
veil-of-value-
exchange#.UyTbhM5xU
a9 

 Pricing 
Strategies 
 

 Price setting 

 Discounting 

 Price structure 

 Overall pricing 
strategies 

Dalam jurnal ini lebih 
menjelaskan tentang beberapa 
pilihan penetapan harga yang 
dapat digunakan oleh 
perusahaan yang tujuan 
akhirnya adalah untuk 
memahami pelanggan dan 
mempengaruhi keputusan 
pembelian mereka. Beberapa 
alternatif pilihan strategi harga 
tersedia dan dikaji satu-persatu 
berdasarkan keadaan ekonomi 
masyarakat sehingga 
perusahaan dapat memilih satu 
satunya atau 
mengkombinasikan beberapa 
strategi sesuai dengan 
kebijakan dari perusahaan 
tersebut. Keputusan apapun 
yang di ambil akan 
berpengaruh terhadap nilai 
pelanggan yang diterima 
konsumen. 

http://iveybusinessjournal.com/topics/the-organization/pricing-strategy-piercing-the-veil-of-value-exchange#.UyTbhM5xUa9
http://iveybusinessjournal.com/topics/the-organization/pricing-strategy-piercing-the-veil-of-value-exchange#.UyTbhM5xUa9
http://iveybusinessjournal.com/topics/the-organization/pricing-strategy-piercing-the-veil-of-value-exchange#.UyTbhM5xUa9
http://iveybusinessjournal.com/topics/the-organization/pricing-strategy-piercing-the-veil-of-value-exchange#.UyTbhM5xUa9
http://iveybusinessjournal.com/topics/the-organization/pricing-strategy-piercing-the-veil-of-value-exchange#.UyTbhM5xUa9
http://iveybusinessjournal.com/topics/the-organization/pricing-strategy-piercing-the-veil-of-value-exchange#.UyTbhM5xUa9
http://iveybusinessjournal.com/topics/the-organization/pricing-strategy-piercing-the-veil-of-value-exchange#.UyTbhM5xUa9
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No Peneliti Judul, Tahun, dan 
Sumber Penelitian 

Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

4. Bradley T. Gale 
and Donald J. 
Swire 

Implementing strategic 
B2B pricing: 
Constructing value 
benchmarks 
2012, Vol 11, No.1 
ISSN: 1476-6930 
Sumber: 
http://ww.cval.com/pdfs/
ImplementingStrategicP
ricing.pdf 

 Pricing 
Strategic 

 Costumer 
value 

 High price 

 High margins 
and profit 

 Value map 

Jurnal ini menjelaskan tentang 
implementasi strategi harga 
yang dilakukan oleh B2B dan 
dampaknya terhadap nilai 
pelanggan. Di sini dikemukakan 
bahwa penetapan harga yang 
mahal dengan tingkat 
keuntungan yang tinggi dapat 
diselaraskan dengan kualitas 
produk dan pelayanan yang 
diberikan sehingga nilai 
pelanggan yang dirasakan 
pelanggan tingkatannya tinggi. 

5. Magnus 
Johansson and 
Linn Anderson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pricing practices and 
value creation logics 
2012, Vol 11, No.1 
ISSN: 1476-6930 
Sumber: 
http://www.palgrave-
journals.com/rpm/journa
l/v11/n1/full/rpm201143
a.html 
 

 Pricing 
Practices 

 Value 
Creation  

 Customer value 
pricing 

 Cost based 
pricing 

 Competition 
based pricing 

 Product/service
s quality and 
delivery 

Penelitian ini membahas 
tentang penetapan harga yang 
dilakukan oleh perusahaan 
dengan melihat nilai pelanggan 
yang unik. Perusahaan harus 
bisa memberikan nilai 
pelanggan yang tinggi dan 
harus bisa memahami dan 
memenuhi kebutuhan 
pelanggan. 

6. Albert Graf and 
Peter Mass 
 
 
 
 
 
 
 
 

Customer value from a 
customer perspective: 
comprehensive review 
2008 
Sumber: 
http://www.ivw.unisg.ch/
~/media/Internet/Conten
t/Dateien/InstituteUndC
enters/IVW/WPs/WP52.
ashx  

 Customer 
Value 
 

 Product 
oriented 

 Relationship 
oriented 

 Desired 
customer value 

Jurnal ini lebih menjelaskan 
tentang nilai pelanggan mulai 
dari teorinya, jenis-jenisnya dan 
implikasinya. Dan menjelaskan 
apa yang harus dilakukan 
perusahaan dalam 
meningkatkan nilai pelanggan. 

7. Gonca Telli 
Yamamoto 

Understanding 
Customer Value 
Concept: Key to 
Success 
2000 
Sumber: 
http://www.opf.slu.cz/vvr
/akce/turecko/pdf/Yama
moto.pdf 

 Customer 
Value 

 Value 
Change 

 Customer 
Focus 

 Competition 

 Functional 

 Sosial 

 Emotional 

 Epistemic 

 Conditional 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengkaji nilai pelanggan dari 
akarnya, yaitu berdasarkan 
filosofi nilai pelanggan itu 
sendiri melalui kacamata bisnis. 
Selain itu juga dijelaskan 
beberapa jenis nilai pelanggan. 
Perusahaan harus dapat 
memberikan nilai pelanggan 
yang tinggi agar konsumen 
tersebut dapat mempercayai 
produk yang dihasilkan dan 
kedepannya dapat menjadi 
konsumen yang loyal terhadap 
perusahaan. 
 
 
 

http://ww.cval.com/pdfs/ImplementingStrategicPricing.pdf
http://ww.cval.com/pdfs/ImplementingStrategicPricing.pdf
http://ww.cval.com/pdfs/ImplementingStrategicPricing.pdf
http://www.palgrave-journals.com/rpm/journal/v11/n1/full/rpm201143a.html
http://www.palgrave-journals.com/rpm/journal/v11/n1/full/rpm201143a.html
http://www.palgrave-journals.com/rpm/journal/v11/n1/full/rpm201143a.html
http://www.palgrave-journals.com/rpm/journal/v11/n1/full/rpm201143a.html
http://www.ivw.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/IVW/WPs/WP52.ashx
http://www.ivw.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/IVW/WPs/WP52.ashx
http://www.ivw.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/IVW/WPs/WP52.ashx
http://www.ivw.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/IVW/WPs/WP52.ashx
http://www.ivw.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/IVW/WPs/WP52.ashx
http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/pdf/Yamamoto.pdf
http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/pdf/Yamamoto.pdf
http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/pdf/Yamamoto.pdf
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No Peneliti Judul, Tahun, dan 
Sumber Penelitian 

Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

8. Valters Kaze The Impact of Customer 
Values on Purchasing 
Behavior: A Case of 
Latvian Insurance 
Market 
2010, Vol 15 
ISSN: 1822-6515 
Sumber: 
http://www.ktu.lt/lt/moksl
as/zurnalai/ekovad/15/1
822-6515-2010-605.pdf 

 Customer 
Value 

 Purchasing 
Behavior 

 Rationalist 

 Traditionalist 

 Peaceful 

 Domestic 

 Profound 

 Self-centred 

 Ambitious 

 Maximalist 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
melihat bagaimana sifat, sikap 
dan perilaku masyarakat dalam 
membentuk nilai pelanggan. 
Dengan melihat dimensi sifat 
dalam diri seseorang, dan dari 
hasil ditemukan bahwa sifat 
yang mempengaruhi terhadap 
nilai pelangan adalah 
traditionalist, peaceful, dan 
domestic. 

9. Peng Lifang and 
Liang Shuyi 

The Effect of Costumers 
Perceived Value on 
Purchase Intention in E-
Commerce Platform: A 
Time Limited Promotion 
Perspective 
2012 
Sumber: 
http://www.cob.calpoly.e
du/~eli/ICEB-JJAW-
2013/2-3.pdf   

 Customers 
Perceived 
value 

 Purchase 
Intention 

 Price 
Promotion 

 Price Value 

 Functional 
Value 

 Emotional value 

 Social Value 

Dalam penelitian ini ditemukan 
hasil bahwa dimensi-dimensi 
nilai pelanggan membawa 
pengaruh yang besar secara 
positif terhadap keputusan 
pembelian mereka. Lalu, 
dimensi yang paling 
berpengaruh adalah nilai 
emosional dari pelanggan itu 
sendiri. 

10. Michael S. 
Garver and 
Robert L. Cook 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best Practice Costumer 
Value and Satisfaction 
Cultures 
2011, Vol 16, No.1 
Sumber: 
http://www.bsu.edu/mco
bwin/ajb/?p=245  

 Customer 
Value 

 Satisfaction 

 Customers 
champions 

 Executive 
suppport, 
intensity, and 
persistence 

 Strategies 
employed 

 System Wide 
communication 
organizations 

Di dalam penelitian ini lebih 
menitik beratkan pada 
perusahaan dalam membentuk 
nilai pelanggan. Perusahaan 
dapat membuat nilai pelanggan 
yang tinggi jika dapat 
melaksankan dimensi-dimensi 
tersebut dengan baik. Salah 
satunya komunikasi dan kerja 
sama semua pihak. 

11. Isabel Maria 
Rosa Diaz and 
Francisco Javier 
Rondan 
Cataluna 

Antecedent of The 
Importance of Price in 
Purchase Decisions 
2011, Vol 51, No.4 
ISSN: 0034-7590 
Sumber:  
http://www.redalyc.org/p
df/1551/155119314004.
pdf   

 Price 

 Purchase 
Decisions 

 Importance of 
price 

 Brand loyalty 

 Purchase 
frequency 

 Enjoyment 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
loyalitas pelanggan akan merek 
suatu produk akan mengurangi 
sensitifitas harga yang 
berpengaruh kepada keputusan 
pembelian. Sehingga loyalitas 
merek tidak terpengaruh akan 
harga namun berpengaruh 
positif terhadap keputusan 
pembelian dan frekuensi 
pembelian yang meningkat 
karena pelanggan sudah 
mempercayai merek yang biasa 
dikonsumsinya sehingga harga 
tidak terlalu berpengaruh. 
 
 
 
 
 

http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/15/1822-6515-2010-605.pdf
http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/15/1822-6515-2010-605.pdf
http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/15/1822-6515-2010-605.pdf
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No Peneliti Judul, Tahun, dan 
Sumber Penelitian 

Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

12. James C. 
Anderson and 
James B.L. 
Thomson 

Combining Value and 
Price to Make Purchase 
Decisions in Business 
Market 
2000 
Sumber: 
http://selenium2.smeal.
psu.edu/isbm_smeal_ps
u_edu/resources/workin
g-paper-articles/2000-
working-papers/19-
2000-combining-value-
and-price.pdf  

 Value 

 Price 

 Purchase 
Decisions 

 Economics, 
technical, 
service, social 
benefits 

 Low price 

 High price 

Penelitian ini mengungkapkan 
bahwa banyak perusahaan 
menerapkan harga produk yang 
rendah, namun hal ini 
berdampak dengan rendahnya 
juga nilai pelanggan yang 
dirasakan oleh pelanggan. 
Perusahaan harus bisa melihat 
situasi yang ada untuk bisa 
melihat apakah menggunakan 
harga rendah namun rendah 
juga nilai pelanggan atau 
menerapkan harga yang tinggi 
tetapi dapat memunculkan nilai 
pelanggan yang tinggi pula bagi 
pelanggan. 

13. Zsofia Kenesei 
and Sarah Todd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Use of Price in the 
Purchase Decisions 
2003, Vol 81, No.21 
Sumber: 
http://www.empgens.co
m/resources/Price-
Purchase-Decision.pdf  

 Price 

 Purchase 
Decisions 

 Brand  

 Normal and 
special price 

 Time costs 

 Displacement 
costs 

 Emotional costs 

 Brand loyalty 

Tulisan ini membahas 
bagaimana perilaku pembelian 
pelanggan berdasarkan harga 
produk dan merek. Dari hasil 
ditemukan bahwa kebanyakan 
pelanggan tidak loyal terhadap 
merek dan selalu 
membandingkan produk satu 
dengan yang lainnya tentang 
masalah harga, sehingga 
mereke cenderung memilih 
produk yang sama namun dari 
segi harga lebih murah. Mereka 
tidak ragu-ragu untuk berpindah 
dari merek yang biasa mereka 
gunakan karena pengaruh 
faktor harga. 

14. Owusu Alfred Influence of Price and 
Quality On Consumer 
Purchase of Mobile 
Phone in The Kumasi 
Metropolis in Ghana 
Comparative Study 
2013, Vol 15, No.1 
ISSN: 2222-1905 
Sumber: 
http://www.iiste.org/Jour
nals/index.php/EJBM/ar
ticle/viewFile/3919/3977  

 Price 

 Quality 

 Purchase 
Decisions 

 High Price 

 Performance 

 Feature 

 Conformance 

 Reliability 

 Durability 

 Serviceability 

 Aesthetic 

 Customer 
perceived 
quality 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mempelajari perilaku 
konsumen yang melakukan 
keputusan pembelian ponsel di 
Ghana. Dari penelitian ini 
ditemukan hasil bahwa harga 
dan kualitas berpengaruh pada 
pelanggan dalam membeli 
sebuah ponsel, faktanya 
pelanggan selalu 
membandingkan harga dengan 
kualitas sebuah ponsel 
tersebut. Observasi 
menunjukan pelanggan merasa 
ragu untuk membeli ponsel 
yang harganya mahal namun 
kualitasnya rendah, sehingga 
harga tidak selalu menunjukan 
kualitas dari sebuah ponsel. 
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No Peneliti Judul, Tahun, dan 
Sumber Penelitian 

Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

15. Oghojafor Ben 
Akpoyomare, 
Ladipo Patrick 
Kunle Adeosun, 
and Rahim Ajao 
Ganiyu 

The Influence of 
Product Attributes on 
Consumer Purchase 
Decision in the Nigerian 
Food an Beverages 
Industry: A Study of 
Lagos Metropolis 
2012, Vol 1, No.4 
Sumber: 
http://wscholars.com/ind
ex.php/ajbm/article/view
File/ajbm1237/121  

 Product 
Attribute 

 Purchase 
Decision 

 Pshysical 
attributes 

 Positioning 

 Perception 

 Decision 
making 

 Consumer 
value attributes 

Dari penelitian ini ditemukan 
hasil bahwa atribut produk 
berpengaruh secara positif 
terhadap keputusan pembelian 
konsumen. Pemasar 
menggunakan atribut pembeda 
dengan pesaingnya yang 
menjadikan produknya unggul, 
selain itu faktor iklan juga 
mempengaruhi konsumen 
dengan munculnya benak 
terhadap produk di ingatan 
mereka sehingga strategi 
positioning berhasil mereka 
lakukan. Konsumen juga 
melakukan penilaian terhadap 
produk yaitu melihat kebutuhan 
dasar mereka terlebih dahulu 
lalu menilai produk pesaing 
apakah atribut produk mereka 
sama atau produk dari 
perusahaan lebih unggul. 
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 Selain menggunakan jurnal internasional penulis juga menggunakan bahan 

studi lainnya yaitu penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian ini dilakukan oleh 

orang-orang terdahulu, penulis jadikan sebagai bahan referensi dan bahan ajar 

untuk menyempurnakan penelitian ini. Sama seperti jurnal internasional penulis 

juga memilih berdasarkan variabel-variabel yang penulis teliti yaitu variabel harga 

sebagai variabel independen (X), nilai pelanggan sebagai variabel intervening (Y) 

dan proses keputusan pembelian pelanggan sebagai variabel dependen (Z). 

Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya 
No Peneliti Judul, Tahun, dan 

Sumber Penelitian 
Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

1. Purwati, Heri 
Setiawan, dan 
Rohmawati 

Pengaruh Harga dan 
Kualitas Produk 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Motor Honda 
Matic Beat (Studi Kasus 
Pada Pt.Nusantara 
Solar Sakti) 
2012 
Sumber: 
http://news.palcomtech.
com/wp-
content/uploads/2013/0
4/PURWATIHERIROCH
MAWATI-
JE02032012.pdf   

 Harga 

 Kualitas 
produk 

 Keputusan 
pembelian 

 Daya beli 

 Performance 

 Feature 

 Conformance 

 Reliability 

 Durability 

 Serviceability 

 Aesthetic 

 Respon 

 Keputusan 
Pembelian 

Dalam penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh 
harga dan kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian 
motor Honda matic Beat pada 
Pt.Nusantara Solar Sakti. Hasil 
dari penelitian ini menetapkan 
bahwa harga dan kualitas 
produk tidak mempengaruhi 
keputusan pembelian motor 
Honda matic Beat secara 
signifikan. Sedangkan yang 
memberikan pengaruh lebih 
besar yaitu kualitas produk 
dibandingkan dari harga. 
Disarankan Honda menetapkan 
harga yang ekonomis agar 
terjangkau bagi masyarakat dan 
pada masa yang akan datang 
tidak ada penurunan 
pembelian.. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurnia Akbar Analisis Pengaruh 
Harga, Brand Image, 
dan Atribut Produk 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Handphone 
atau Smartphone 
Samsung Jenis Android 
(Studi Kasus Pada 
Mahasiswa Universitas 
Diponegoro) 
2013 
Sumber: 
http://core.kmi.open.ac.
uk/download/pdf/13653
468.pdf 

 Harga 

 Brand image 

 Atribut produk 

 Keputusan 
Pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Daya beli 

 Manfaat dan 
nilai 

 Merek 

 Kemasan 

 Label 

 Layanan 

 Jaminan 

Dalam penelitian ini 
dikemukanan hasil penelitian 
yaitu menunjukan bahwa harga 
memperoleh koefisien regresi 
paling besar yaitu sebesar 
55.3%, sehingga harga 
merupakan faktor penting 
dalam keputusan pembelian 
konsumen disusul atribut dan 
brand image. 

http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/13653468.pdf
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/13653468.pdf
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/13653468.pdf
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No Peneliti Judul, Tahun, dan 
Sumber Penelitian 

Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

3. St. Naffilah Analisis Persepsi 
Konsumen Terhadap 
Keputusan Pembelian 
Sepeda Motor di 
Makassar  
2012 
Sumber: 
http://repository.unhas.a
c.id/bitstream/handle/12
3456789/1772/Skripsi%
20lengkap%20-FEB-
MANAJEMEN-0612-
%20ST.%20NAFILLAH.
pdf?sequence=1 

 Persepsi 
konsumen 

 Keputusan 
pembelian 

 Nilai pelanggan 

 Keputusan 
pembelian 

Penelitian ini adalah untuk 
menganalisis tentang persepsi 
konsumen terhadap keputusan 
pembelian sepeda motor di 
Makassar. Hasil yang diketahui 
adalah nilai emosionalnya yang 
berpengaruh paling besar 
karena memiliki nilai t hitung 
4,675 disusul nilai sosial 4,408, 
nilai kualitas 2,538 dan nilai 
fungsional 2,046. 

4. Isti Pujihastuti 
dan Agus  

Pengaruh Nilai 
Konsumen (Costumer 
Value) Terhadap 
Keputusan Pembelian 
Produk Dengan 
Kepuasan Sebagai 
Variabel Moderasi 
(Studi Kasus Pada 
Pelanggan Jangka 
Pendek dan Panjang 
Kartu Prabayar Mentari, 
Pt Indosat) 
2012 
Sumber: 
http://core.kmi.open.ac.
uk/download/pdf/13653
468.pdf 

 Nilai 
konsumen 

 Keputusan 
Pembelian 

 Kepuasan 

 Atribut produk 

 Atribut Kinerja 

 Kenyaman 
pembelian 

 Kenyakinan 
pembelian 

 Kepuasan 
atribut 

 Kepuasan 
konsekuensi 

 Kepuasan 
tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh 
nilai pelanggan terhadap 
keputusan pembelian dengan 
kepuasan sebagai variabel 
moderasi studi kasus pada 
pelanggan mentari indosat. 
Berdasarkan hasil penelitian 
variabel nilai pelanggan sangat 
berpengaruh sedangkan 
kepuasan sebagai variabel 
moderasi tidak dapat dianggap 
sebagai faktor kunci karena 
tidak mampu memoderasi 
hubungan antar variabel yang 
dibentuk. Jadi variabel 
customer value dan variabel 
kepuasan secara langsung 
berpengaruh pada variabel 
keputusan pembelian produk 
Mentari berdasar model: Y = 
3.804+0,138 X 1 + 0,093 X2 

5. Nimas Lailia Q, 
Sri Suryoko, 
dan Saryadi 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan, Harga dan 
Nilai Pelanggan 
Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Pengguna 
Jasa Servis Bengkel 
AHASS 002 Semarang 
Honda Center 
2012 
Sumber: 
http://download.portalga
ruda.org/article.php?arti
cle=74806&val=4721   
 

 Kualitas 
pelayanan 

 Harga 

 Nilai 
pelanggan 

 Kepuasan 

 Keandalan 

 Bukti langsung 

 Daya tanggap 

 Jaminan 

 Empati 

 Kualitas produk 

 Kepuasan 
fungsional 

 Kepuasan 
psikologinal 
 

Berdasarkan hasil penelitian, 
responden pada variabel nilai 
pelanggan, dapat diketahui 
bahwa 58% responden menilai 
bahwa nilai pelanggan pada 
Bengkel AHASS 0002 tinggi. 
Variabel nilai pelanggan 
mempunyai pengaruh terhadap 
variabel kepuasan pelanggan, 
dengan signifikansi 5% 
diperoleh nilai t tabel sebesar 
1,6606, dimana nilai t hitung 
(11,688) > t tabel (1,6606) 
sehingga hipotesis diterima. 
Nilai koefisien determinasinya 
sebesar 0,582 atau 58,2%. 

 

http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/13653468.pdf
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/13653468.pdf
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/13653468.pdf
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 Dari beberapa penelitian diatas mengenai topik yang berkaitan dengan 

harga, nilai pelanggan dan keputusan pembelian terdapat perbedaan dari 

penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk penelitian Akbar 

(2013) yang membedakan yaitu dari varibel independenya hanya menggunakan 

harga saja sedangkan penulis menggunakan dua variabel yaitu nilai pelanggan. 

Lalu untuk Naffilah (2012) hanya menggunakan variabel nilai pelanggan sebagai 

variabel independennya  sedangkan penulis menggunakan dua variabel yaitu 

harga. 

 Sementara untuk penelitian yang dilakukan oleh Lailia,dkk (2012) yang 

berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Nilai Pelanggan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Servis Bengkel AHASS 002 Semarang 

Honda Center. Penelitian tersebut membantu penulis dalam kedua dari ketiga 

variabelnya independen yang diteliti yaitu harga dan nilai pelanggan sementara 

untuk variabel dependennya dalam penelitian tersebut mengenai kepuasan 

pelanggan dan pada penelitian penulis variabel yang dipengaruhinya yaitu proses 

keputusan pembelian. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Mulai banyaknya toko-toko online penjual mainan impor bermunculan 

pada akhir-akhir ini menyebabkan konsumen banyak beralih membeli melalui 

sebuah situs web dengan segala kemudahan yang diperoleh. Hal ini didasari oleh 

produk, kualitas, model, dan fitur yang relatif sama membuat pelanggan lebih 

selektif dalam proses keputusan pembelian. Keberadaan toko-toko online tersebut 

menjadi ancaman serius bagi toko-toko mainan konvensional biasa jika mereka 

tidak bisa melaksanakan dan  memanfaatkan bauran pemasaran sebaik-baiknya 

 Salah satu variabel dari bauran pemasaran tersebut adalah harga, karena 

harga salah satu aspek vital dalam sebuah produk. Jika tidak sesuai dengan 

ekspetasi pelanggan dapat menyebabkan produk sebuah perusahaan tidak akan 

dilirik yang mengakibatkan pada penjualan yang menurun. 

 Metode strategi harga yang digunakan oleh Multi Toys n Game sendiri 

adalah metode harga mark up. Metode harga ini adalah menambah sejumlah 
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angka uang yang  ditambahkan pada biaya suatu produk untuk menghasilkan 

harga jual yang diinginkan penjual. Berdasarkan kenyataan dilapangan harga 

action figure yang sudah masuk ke toko akan naik  sebesar 30% sampai dengan 

50% dari harga barang yang sesungguhnya. Sehingga harga yang ditawarkan oleh 

toko Multi Toys n Game cenderung lebih mahal dibanding toko sejenis. Sebagai 

contoh harga sebuah action figure Bandai yaitu S.H.Figuarts harga retail yang 

ditawarkan produsen adalah Rp 350.000 namun harga yang ditawarkan oleh Multi 

Toys n game adalah Rp. 550.000. 

 Nilai pelanggan adalah selisih antara berapa besar harapan pelanggan dan 

manfaat dari suatu produk terhadap berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh produk tersebut. Pada kenyataan dilapangan toko Multi Toys n Game 

memberikan nilai pelanggan dari segi manfaat yaitu produk dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan akan action figure sedangkan dari sisi citra, melalui citra 

toko yang bagus sehingga memberikan nilai tersendiri bagi pelanggan yang 

membeli di sana, lalu dari segi pelayanan dan pelayanan karyawan terhitung 

rendah karena tidak memberikan dampak yang besar pada nilai pelanggan yang 

diraih. Lalu dari segi biaya, finansial, fisik, dan psikis sudah sesuai dengan 

dimensi nilai pelanggan Multi Toys n Game. Dengan harga yang tinggi pelanggan 

rela membeli action figure dan langsung menuju toko saja jika ingin membelinya. 

 Proses keputusan pembelian pada konsumen action figure seperti ini tidak 

muncul dengan seketika, melalui beberapa pertimbangan dan tahapan-tahapan 

dalam proses keputusan pembelian. Tahap pertama yaitu pengenalan masalah 

dimana pelanggan 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 tahap evaluasi alternatif dimana konsumen membuat pertimbangan tempat 

yang akan dipilih setelah mendapatkan informasi yang telah didapatkan lalu 

berlanjut pada 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 calon konsumen telah 

menikmati produk/jasa  yang ditawarkan dan memiliki pengalaman. 
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 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat 

menggambarkan kerangka pemikirannya yang terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 Setelah mengetahui kerangka pemikiran berdasarkan fenomena yang 

terjadi maka penulis dapat menyusun paradigma penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Paradigma Penelitian 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

a. Strategi harga berpengaruh terhadap nilai pelanggan Multi Toys n Game 

Bandung. 

b. Nilai pelanggan berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian pelanggan 

Multi Toys n Game Bandung. 

c. Strategi harga berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian pelanggan 

Multi Toys n Game Bandung. 


