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BAB II

Landasan Teori

2.1. Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh

perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa dalam upaya untuk

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Di dalam suatu perusahaan,

pemasaran memegang peranan yang sangat penting. Karena bersangkutan dengan

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Maka dari itu

perusahaan harus dapat melakukan perkembangan untuk dapat mencapai tujuan

perusahaan dalam memperoleh laba.

Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh

Kotler dan Keller(2009 : 25), sebagai berikut:

“Marketing is an organizational function and an asset of processes for
creating, communicating, and delivering value to customers and for
managing customer relationships in ways that benefit the organization and
its stakeholders.”
Sedangkan pengertian pemasaran menurut Stanton yang dikutip oleh

Dharmesta (2007 : 5), sebagai berikut:

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan
bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetukan harga,
mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang
memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun
pembeli potensial.”

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pemasaran adalah proses manajerial yang sangat penting dalam pengembangan

strategi perusahaan dengan menciptakan dan mempromosikan produk atau jasa

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu maupun kelompok serta

menghasilkan kondisi yang sama-sama menguntungkan.
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2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran memegang peranan yang penting dalam

perusahaan. Karena manajemen pemasaran mengatur dan mengelola semua

kegiatan pemasaran berjalan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh

manajemen. Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan

pelaksanaan pemikiran penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan,

barang  dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan, baik

itu bagi konsumen maupun perusahaan.

Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller(2009 : 6), sebagai

berikut:

“Marketing Management is the Art and Science of choosing target markets

and getting, keeping and growing customers through creating, delivering

and communicating superior customer value.”

Sedangkan menurut Alma (2007:130), definisi manajemen pemasaran sebagai

berikut:

“Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa,

merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan

(program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai

tujuan organisasi”.

Dari berbagai definisi mengenai manajemen pemasaran di atas, pada

dasarnya memiliki tujuan dan persepsi yang sama. bahwa manajemen pemasaran

adalah proses untuk meningkatkan efisensi dan ektifitas dari kegiatan pemasaran

yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan.

2.3 Tujuan Pemasaran

Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian

rupa, sehingga produk cocok dengannya dan dapat dijual dengan sendirinya.

Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli, sehingga produsen

harus berusaha agar produknya tetap tersedia.
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Menurut Tjiptono (2011:22) ada beberapa tujuan yang ingin dicapai

melalui pemasaran diantaranya:

1. Menciptakan kepuasan pelanggan melalui produk-produk yang berkualitas

2. Meningkatkan kompetensi perusahaan terkait dengan pemasaran

3. Menjawab tantangan kompetisi dalam dunia bisnis

4. Menjalin relasi jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen

5. Memperoleh laba melalui perubahan dunia bisnis yang pesat.

Sedangkan menurut Kotler (2007:6), tujuan pemasaran adalah:

“Menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi dan agar konsumen

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan

produk yang bernilai dengan pihak lain”

Definisi lain mengenai tujuan pemasaran dikemukakan oleh Drucker (2007:6) :

“Tujuan dari pemasaran adalah : Mengetahui dan memahami

pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok

dengan pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan

dari pemasaran itu adalah untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan

agar produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat cocok di hati

konsumen maupun pelanggan.

2.4 Bauran Pemasaran

Dalam ilmu pemasaran terdapat strategi yang dikenal dengan Marketing

Mix, yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen dalam

membeli produk atau jasa yang ditawarkan pasar. Kegiatan pemasaran ditentukan

oleh konsep yang disebut bauran pemasaran.

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:23),

sebagai berikut:

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasar yang

digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan

pemasarannya di pasar sasaran.”
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Definisi bauran pemasaran diatas menyimpulkan bahwa bauran pemasaran

adalah sekumpulan alat atau variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan

dikombinasikan oleh perusahaan dengan tujuan agar dapat menghasilkan

tanggapan yang baik dari pasar sasarannya.

Unsur-unsur bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong

(2009:72), terdiri dari 4 (empat) komponen yang dikenal dengan 4P, yaitu:

1. Produk (Product) adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan

perusahaan kepada pasar sasaran.

2. Harga (Price) adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk

memperoleh suatu produk.

3. Saluran distribusi (Place) adalah aktivitas perusahaan untuk membuat

produk tersedia bagi konsumen sasaran.

4. Promosi (Promotion) adalah aktivitas yang mengkomunikasikan

keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya.

2.5 Pengertian Kualitas produk

Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan, kualitas

merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk

yang harus memberi kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak

sama dengan kualitas produk pesaing.

Definisi kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong (2008:347) adalah :

“kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan

fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan,

kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya”. Bila suatu

produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat dikatakan

sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik.

Definisi lain mengenai kualitas produk adalah menurut Assauri (2004) yaitu :

“kualitas produk merupakan faktor- faktor yang terdapat dalam

suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut

sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil itu dimaksudkan.



12

Kualitas produk adalah bagaimana produk itu memiliki nilai yang

dapat memuaskan konsumen baik secara fisik maupun secara

psikologis yang menunjuk pada atribut atau sifat-sifat yang terdapat

dalam suatu barang atau hasil.

Kesimpulan Dari definisi beberapa ahli tentang kualitas produk adalah

kekuatan bagi perusahaan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen

secara fisik maupun secara psikologis yang menunjuk pada atribut atau sifat-sifat

yang terdapat dalam suatu barang atau hasil.

2.5.1 Dimensi Kualitas Produk

Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008:25) adalah : Kinerja

(performance) merupakan karakteristik operasi dan produk inti (core product)

yang dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan.

1. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan ( features) yaitu karakteristik atau

pelengkap

2. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification) yaitu

sejauh mana karateristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah

ditetapkan sebelumnya. Misalnya pengawasan dan desain standar

karakteristik operasional

3. Keandalan (Realibility) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami

kerusakan atau gagal pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain,

standar karakteristik operasional

4. Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut

dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur

ekonomis.

5. Estetika (Esthetica) yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misal

keindahan desain produk, keunikan model produk, dan kombinasi

6. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) merupakan persepsi

konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk.

Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri-ciri

produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari
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aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara

pembuatnya.

7. Dimensi kemudahan perbaikan (Serviceability) meliputi kecepatan,

kemudahan, penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang

diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, tetapi juga selama

proses penjualan hingga purna jual yang mencakup pelayanan reparasi dan

ketersediaan komponen yang dibutuhkan.

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

Dalam hal suatu kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan

kadang mengalami kearagaman. Hal ini disebabkan kualitas suatu produk itu

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor-faktor ini akan dapat

menentukan bahwa suatu produk dapat memenuhi standar yang telah ditentukan

atau tidak, menurut Garvin (1988) faktor-faktor tersebut antara lain :

a) Manusia, peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan

akan sangat mempengaruhi secara lansung terhadap baik buruknya

kualitas dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maka aspek

manusia perlu mendapat perhatian yang cukup. Dengan mengadakan

latihan-latihan, pemberian motivasi, pemberian jamsostek, kesejahteraan.

b) Manajemen, tanggung jawab atas kualitas produksi dalam perusahaan

diberikan kepada beberapa kelompok yang biasa disebut Function Group.

Dalam hal ini pemimpin harus melakukan koordinasi yang baik, maka

dapat tercapai suasana kerja yang harmonis keadaan ini memungkinkan

perusahaan untuk mempertahankan kualitas dari produk yang dihasilkan

c) Uang, perusahaan harus menyediakan biaya untuk mempertahankan atau

meningkatkan kualitas produknya. Misalnya : untuk perawatan dan

perbaikan mesin atau peralatan produksi

d) Bahan baku, merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan

mempengaruhi terhadap kualitas produk. Perusahaan harus memperhatikan

beberapa hal anatara lain : seleksi sumber dari bahan baku,penyimpanan.
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e) Mesin dan peralatan, mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses

produksi akan mempengaruhi terhadap kualitas produk yang dihasilkan

perusahaan. Peralatan yang sudah tidak ekonomis akan menyebabkan

rendahnya kualitas produk yang dihasilkan.

2.6 Pengertian Promosi

Suatu perusahaan banyak aktivitas yang dilakukan tidak hanya

menghasilkan produk atau jasa, menetapkan harga, dan menjual produk atau

jasa, tetapi banyak aktivitas lainnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Salah satunya adalah promosi, kegiatan promosi adalah salah satu bagian dari

bauran pemasaran perusahaan, yang isinya memberikan informasi kepada

masyarakat atau konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan

perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi merupakan kegiatan

komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen.

Menurut Grewal dan Levy (2008) pengertian dari promosi adalah:

promosi sebagai komunikasi yang dilakukan oleh pemasar untuk

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pembeli potensial

akan produk atau jasa untuk mempengaruhi opini pembeli dan

memperoleh respon dari pembeli.

Sedangkan menurut Kotler (2006) promosi adalah

berbagai kegiatan yang dilakukan antar perusahaan untuk

mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan

konsumen sasaran agar membelinya.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa promosi

merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang harus dilakukan

perusahaan untuk memberikan informasi tentang produk atau jasanya.

Di dalam promosi terdapat bauran promosi (promotion mix). Dalam promotion

mix ini ada 5 aktivitas yang akan dibahas. Kotler (2008 : 48) mengemukakan

definisi aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu :
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1. Periklanan (Advertising)

Setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan promosi

gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan.

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong orang mencoba

atau membeli produk atau jasa.

3. Hubungan Masyarakat (Public Relation)

Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi

citra perusahaan atau masing-masing produknya.

4. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling)

Interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan

maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan

memperoleh pemesanan.

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Penggunaan surat, telepon, faxsimili, e-mail, atau internet untuk

berkomunikasi langsung atau meminta tanggapan atau berdialog dengan

pelanggan tertentu dan calon pelanggan.

2.6.1 Penjualan tatap muka ( personal selling )

Personal selling merupakan salah satu alat promosi yang berpengaruh

dalam kegiatan pemasaran, karena melalui kegiatan personal selling seorang

pemasar dapat memberikan informasi secara detail dan langsung kepada

konsumen menganai kelebaihan perusahaan. Dengan demikian personal selling

merupakan cara penjualan yang cukup efektif dalam mempengaruhi konsumen.

Adapun beberapa pengertian personal selling menurut para ahli

Menurut Gitosudarmo yang dikutip oleh Widiana (2010:88) personal

selling adalah sebagai berikut :

“Personal selling merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan

kontak langsung dengan para calon konsumennya. Dengan kontak

langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang

positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu.”
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Sedangkan Menurut Tjiptono (2008:224) personal selling adalah sebagai

berikut :

“Personal selling adalah Komunikasi langsung (tatap muka) antara

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan

terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan

membelinya.”

Definisi dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa personal

selling merupakan komunikasi dua arah antara penjual dan calon konsumen secara

langsung sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih efektif mengenai

produk atau jasa dalam benak konsumen.

2.6.2 Sifat – Sifat Personal Selling

Menurut Widiana (2011:89) personal selling mempunyai sifat – sifat

sebagai berikut :

a) Personal (Perorangan), Personal merupakan alat promosi yang terlibat

langsung menanggapi dan berinteraksi secara langsung pula dengan

pribadi atau beberapa pribadi yang dihadapinya.

b) Direct Respons (Tanggapan langsung), Karena personal selling mampu

memberikan tanggapan atau reaksi kepada konsumen secara langsung,

sehingga dapat memberikan kesan baik perusahaan kepada konsumennya.

c) Mempererat hubungan, perusahaan dengan konsumen Jika personal selling

yang dilakukan perusahaan dapat berjalan secara efektif maka dapat

mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen. Dikatakan efektif

jika komunikator dapat meningkatkan minat dan membina hubungan baik

secara jangka panjang.

d) Biaya tinggi, maka perlu kesempatan yang lebih banyak. Sehingga biaya

persatuan yang ditanggung pembeli menjadi lebih tinggi atau mahal.

Dengan sifat-sifat tersebut dapat dikatakan bahwa metode ini memiliki

kelebihan dalam operasinya yang lebih fleksibel karena penjual dapat mengamati
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reaksi pelanggan dan menyesuaikan pendekatan, dengan begitu penjual dapat

membina hubungan jangka panjang dengan pelangggannya.

2.6.3 Bentuk-bentuk Personal Selling

Dalam bentuk personal selling terdapat tipe personal selling yang

memiliki cara berbeda didalamnya saat menjalankan aktivitas personal selling.

Menurut MC Carthy (2008:396) terdapat lima tipe personal selling.

1. Responsive selling, Penjual bertugas untuk memenuhi permintaan

konsumen. Dalam tipe ini biasanya sales people mengadakan perjalanan

menjumpai banyak pengecer

2. Trade Selling, Penjual bertindak sebagai order taker (menerima pesanan)

tetapi lebih fokus terhadap pelayanan

3. Missionary selling, tugas utamanya adalah mempromosikan produk baru,

kadang-kadang melalukan order taker.

4. Technical selling, penjual menyelesaikan masalah konsumen dengan

keahlian dan pengalamannya.

5. Creative selling, biasanya berhubungan dengan produk, menangani

masalah serius, dan memberikan solusi terbaik.

Sesuai dengan pemaparan diatas mengenai tipe-tipe personal selling dapat

disimpulkan bahwa kegiatan personal selling memiliki beberapa macam

kegiatan yang berbeda dalam menawarkan suatu produk atau jasa kepada

konsumen.

2.6.4 Keunggulan Personal Selling

Menurut D. Shank (2009:308) terdapat beberapa keunggulan dari

kegiatan personal selling, antara lain :

1. Personal selling memungkinkan tenaga kerja untuk beradaptasi

secara langsung menyampaikan pesan berdasarkan umpan balik

yang diterima berdasarkan target audience.

2. Personal selling memungkinkan penjual untuk

mengkomunikasikan infrormasi yang lebih kepada target audience
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dari pada bentuk-bentuk promosi lain, selain itu penjual dapat

menjelaskan informasi yang kompleks.

3. Personal selling meningkatkan kemungkinan target audience

memperhatikan pesan tersebut. Sulit bagi target audience untuk

melarikan diri karena pesan komunikasi anatara orang ke orang.

4. Personal selling sangat memungkinkan mengembangkan

hubungan jangka panjang dengan konsumen, karena sering

terjadinya komunikasi.

2.6.5 Fungsi Personal Selling

Menurut Tjiptono (2008:224) aktivitas personal selling memiliki

beberapa fungsi yaitu :

1. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan

mereka

2. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli.

3. communication, yaitu memberi komunikasi produk perusahaan kepada

pelanggan

4. Selling, yakni mendekati, mempresentasikan dan mendemontrasikan,

mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan

5. Servicing, Yakni memberiakn berbagai jasa dan pelayan kepada pelanggan

6. Information gathering, yakni melakukan riset dan intelejen pasar

7. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju

2.6.6 Kriteria Personal Selling

Menurut Tjiptono ( 2008:224), seorang penjual yang ditugaskan untuk

melakukan personal selling harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Salesmanship, penjual harus memiliki pegetahuan tentang produk dan

menguasai senin menjual, seperti cara mendekati pelanggan, dan

mendorong pembelian.

2. Negotiating, penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi

syarat-syarat penjualan
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3. Relationship marketing, penjual harus tahu cara membina dan memelihara

hubungan baik dengan para pelanggan.

2.6.7 Prinsip-prinsip Personal Selling

Menurut Alma (2007:186) personal selling memiliki empat prinsip

didalamnya yaitu :

1. Persiapan yang matang

2. Menentukan tempat pembeli

3. Merealisasikan penjual

4. Menimbulkan goodwill setelah penjualan terjadi

Persiapan yang matang ini meliputi pengetahuan :

a) Mengenal pasar dimana barang akan dijual yaitu meliputi keterangan

mengenai keadaan perekonomian pada umumnya persaingan trend harga

dan sebagainya.

b) Mengenai langganan dan calon pelanggan.

c) Cukup mengetahui tentang produk yang akan dijualnya prinsip dasar harus

dikuasai oleh penjual karena dengan demikian ia dapat mempengaruhi

konsumen untuk membuat transaksi yang menguntungkan kedua belah

pihak.

2.6.8 Langkah-langkah Personal Selling

Adapun langkah-langkah yang efektif dalam personal selling menurut

Kotler dan Keller (2009:272) yaitu :

Gambar 2.1

Langkah-langkah Dalam Penjualan Efektif
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Sumber : Kotler dan Keller (2009:272)

1. Mencari calon pelanggan adalah mengidentifikasi calon pelanggan.

2. Prapendekatan adalah wiraniaga harus belajar sebanyak mungkin tentang

kebutuhan calon pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan, karakteristik

pelanggan dan gaya pembelian.

3. Presentasi dan Demonstrasi adalah wiraniaga menyampaikan informasi

mengenai produk kepada konsumen, menggunakan pendekatan fitur ,

keunggulan (advantage), manfaat (benefit), dan nilai (value)

4. Mengatasi keberatan, untuk mengenai keberatan, wiraniaga

mempertahankan pendekatan positif, meminta pembeli mengklarifikasi

keberatan, mengajukan pertanyaan dengan cara dimana pembeli menjawab

keberatannya sendiri, menyangkal keakuratan hal yang menjadi keberatan

tersebut, atau mengubahnya menjadi alasan untuk membeli.

5. Penutupan, tanda penutupan dari pembeli meliputi tindakan fisik,

pernyataan atau komentar, dan pertanyaan

6. Tindak lanjut dan pemeliharaan, hal ini diperlukan untuk memastikan

kepuasan pelanggan dan terulangnya kerjasama.

2.6.9 Merancang Tenaga Personal Selling

Menurut Kotler dan Keller (2009:262:-267), dalam merancang wiraniaga,

perusahaan harus mempertimbangkan pengembangkan tujuan, strategi, struktur,

ukuran, dan kompensasi tenaga penjual

1. Tujuan dan strategi penjual, dalam hal ini perusahaan harus menjelaskan

tujuan tenaga penjual secara spesifik. Alokasi spesifik tergantung pada

jenis produk dan pelanggan, tetapi wiraniaga harus memperhatikan tugas

khusus dalam penjualan efektif.

2. Struktur tenaga penjual, dalam hal ini strategi penjualan mempunyai

implikasi bagi strukturnya. Tenaga penjual yang menjual satu produk

kepada konsumen dibanyak lokasi akan menggunakan struktur tetitorial,

sedangkan penjual yang menjual banyak produk kepada konsumen

memerlukan struktur produk atau pasar.
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3. Ukuran tenaga penjualan, perwakilan penjualan merupakan salah satu

asset perusahaan yang paling produktif, meningkatkan jumlah mereka

akan meningkat juga penjualan dan biaya

4. Kompensasi tenaga penjual, untuk menarik wiraniaga berkualitas tinggi,

perusahaan harus mengembangkan paket kompensasi yang menarik.

2.7 Perilaku konsumen

Perilaku konsumen berpusat kepada pribadi masing-masing setiap orang.

Dalam setiap diri manusia tentu memiliki perilaku yang berbeda, begitu juga

perilaku dalam mengambil keputusan. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh

berbagai faktor seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan juga ilmu ekonomi,

sehingga dapat disimpulkan perilaku konsumen merupakan kumpulan dari semua

bidang ilmu. Perilaku Konsumen merupakan suatu tindakan yang tunjukkan oleh

konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang

atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Dalam arti

lain perilaku ditunjukkan, yakni bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber

dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan

menukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkannya. Adapun pengertian

perilaku konsumen.

Menurut Tjiptono (2008:19) pengertian dari perilaku konsumen adalah

sebagai berikut :

“Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang

secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan,

dan menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan

tersebut”

Menurut Engel  et  al yang   dikutip   oleh Simamora   (2008,   pl),

perilaku konsumen adalah sebagai berikut :

Tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi,

dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang

mendahului dan mengikuti tindakan ini”
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The American Marketing Association dalam Setiadi (2003)

menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis

antara afeksi & kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.

Dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bawah

perilaku konsumen merupakan proses dimana individu menentukan presepsi

mereka terhadap suatu produk atau jas, dan berbagai pemikiran lain seperti

pengalaman untuk memuaskan segala kebutuhan dan keinginan mereka.

2.8 Niat beli

Sebelum seseorang melakukan suatu tingkah laku tertentu. biasanya

didahului oleh suatu mediator yang mendasari seseorang dalam tingkah laku yaitu

yang disebut sebagai niat. Bila seseorang menyatakan mempunyai niat untuk

melakukan tingkah laku maka biasanya orang tersebut akan lebih mungkin untuk

melakukan tingkah laku tersebut, dibandingkan bila orang tersebut sama sekali

tidak mempunyai niat untuk melakukannya. (Sears dkk.1998:54)

Ada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai niat.

Menurut Shet (1988:29), niat merupakan prediksi yang meliputi : kapan, dimana,

dan bagaimana konsumen bertindak terhadap merek atau produk dan dipengaruhi

pola oleh faktor lingkungan. Maka untuk dapat menumbuhkan dan meningkatkan

niat beli konsumen, pemasar atau perusahaan harus terlebih dahulu memahami

bagaimana konsumen mengambil keputusan. Keinginan membeli atau niat beli

timbul setelah menerima stimulus dari sesuatu yang dilihat.

Sedangkan menurut McCarthy (2008;298) niat beli adalah

Niat beli Merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang

untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan

kebutuhannya.

Sedangkan menurut Schieffman dan Kanuk (2007;228), niat beli adalah :

Suatu model sikap seseorang terhadap objek barang yang sangat

cocok dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau

merek tertentu.
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Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan niat beli adalah

suatu dorongan yang timbul dalam diri sesorang untuk membeli barang atau jasa

dengan mengukur sikap terhadap golongan produk atau merek tertentu

Pembentukan sikap melalui model sikap tiga komponen yang

mempengaruhi niat beli konsumen menurut Schieffman Kanuk (2007;225),

sebagai berikut :

1. Sadar (kognitif)

Pengetahuan dan presepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi

pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan

dari berbagai sumber.

2. Keterkaitan (afektif)

Merupakan pernyataan atau keterkaitan emosi atau presepsi mengenai

produk atau merek tertentu yang dapat meningkatkan pengalaman dan

mempengaruhi apa saja yang timbul dipikiran individu.

3. Keputusan untuk membeli (konasi)

Komponen yang berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan

bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau perilaku dengan

cara tertentu. Komponen konasi ini sering dianggap sebagai pernyataan

maksud konsumen untuk membeli barang dan jasa.

Dapat dikatakan bahwa niat beli merupakan pernyataan mental dari

konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan

merek tertentu. Hal ini diperlukan dalam pemasar untuk mengetahui niat

beli konsumen terhadap suatu produk, baik pemasar maupun ahli ekonomi

mengunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen

dimasa yang akan datang.

Menurut Bearman (2001;202), tumbuhnya niat beli konsumen disebabkan

oleh unsure-unsur yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

1. Rangsangan

Ransangan perupakan suatu isyarat yang ditunjukan untuk mendorong atau

menyebabkan seseorang bertindak.
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2. Kesadaran

Merupakan sesuatu yang memasuki pikiran seseorang. Kesadarn

dipengaruhi oleh pertimbangan atas barang atau jasa itu sendiri.

3. Pencarian informasi

Aspek pemasaran informasi terdiri dari enam bagian, yaitu :

a. Informasi intern

Bersunber dari pribadi konsumen itu sendiri dalam memilih barang

atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya.

b. Informasi ekstern

Informasi yang diperoleh dari luar konsumen, seperti iklan (media

cetak dan penjualan langsung) dan sumber sosial (keluarga, teman,

kolega).

c. Memastikan sifat yang khas dari setiap pilihan yang ada

Pada tahap ini, Konsumen mengumpulkan informasi yang

berhubungan dengan cirri dan sifat dari setiap pilihan. Setelah

mementukan pilihannya, maka konsumen memutuskan barang

yang akan dibelinya.

d. Pemilihan alternative

Tahap ini dilakukan jika beberapa barang atau jasa merupakan

suatu pilihan yang sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi

alternatif yang tersedia.

e. Pembelian

Suatu tahap dimana konsumen telah menentukan pilihannya dan

benar-benar bertindak membeli barang atau jasa tersebut dengan

mengeluarkan sejumlah uang untuk ditukar dengan barang atau

jasa tersebut dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk ditukar

dengan barang atau jasa yang diperolehnya.

Di dalam pembelian terdapat faktor atas reaksi yang mempengaruhinya,

antara lain :

1) Tempat pembelian

2) Bentuk pembelian
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3) Barang atau jasa yang tersedia

f. Tempat di mana membeli

Tempat pembelian merupakan salah satu pertimbangan konsumen ketika akan

membeli barang atau jasa. Sebuah toko atau penyalur yang memiliki citra yang

baik dalam pandangan konsumen akan merangsang konsumen untuk berbelanja

lebih lanjut, sehingga diharapkan konsumen terbiasa membeli di tempat yang

sama.

2.9 Peran pembelian

Menurut Simamora (2004 : 15), peran pembelian merupakan suatu proses

keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan

mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan

keputusan untuk membeli. Terdapat 5 peranan yang terjadi dalam keputusan

membeli.

1. Pemrakarsa (initiator)

Seseorang yang pertama kali mengusulkan ide untuk membeli suatu

produk atau jasa

2. Pemberi Pengaruh (influencer)

Seseorang yang pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam

pengambilan keputusan akhir.

3. Pengambilan Keputusan (decider)

Orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan

pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan hendak membeli,

dengan bagaimana cara membeli, dan dimana akan membeli.

4. Pembeli (buyer)

Orang yang melakukan pembelian nyata.

5. Pemakai (user)

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk maupun jasa.

Dalam melakukan proses pembelian konsumen dipengaruhi oleh

bermacam-macam pengaruh seperti diatas, sehingga pemasar harus

mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana konsumen melakukan
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keputusan pembelian, secara khusus, pemasar harus mengidentifikasi siapa

yang membuat keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, dan

langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian.

2.9.1 Jenis-jenis Perilaku Pembelian

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada

keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih

banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta. Seperti menurut Kotler

yang dikutip oleh Molan (2007 : 221), membedakan empat jenis perilaku

pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat

perbedaan antar merek, yaitu:

1. Perilaku pembelian yang rumit (complex buying behavior)

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang

tinggi dalam pembelian dengan berusaha meyadari 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, pakaian dan lain-lain.

Biasanya konsumen tidak tau terlalu banyak tentang kategori

produk dan harus berusaha untuk mengetahuinya sehingga pemasar harus

menyusun strategi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang

atribut produk, kepentingannya, tentang merek perusahaan, dan atribut

penting lainnya.

2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan (dissonance

redusing buying behavior)

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang

tinggi dan konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan diantara

berbagai merek. Perilaku membeli ini sering terjadi untuk pembelian

produk yang harganya mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan membeli
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secara relative 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 mengapa mereka membeli produk tersebut karena mereka tidak

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

seperti gula, garam, detergent dan lain-lain.

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi (variety seeking buying

behavior)

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih

terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan

tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku

ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya

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

sering mencoba merek-merek baru.

2.9.2 Metode Rangsangan Tanggapan Keputusan Pembelian

Model Perilau Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2009:178), yang dialih bahasakan oleh Bob

Sabran, titik tolak  model ransgangan tanggapan keputusan dan pembelian

diperhatikan dalam gambar berikut:
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Gambar 2.2

Model Perilaku Konsumen

Dari gambar 2.2 dapat terlihat beberapa rangsangan yang mempengaruhi

perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, baik rangangan dari

pemasaran maupun rangsangan lain yang berasal dari luar pemasaran.

Rangsangan tersebut meliputi psikologi konsumen dan karakteristik konsumen

sehingga konsumen dapat emmeutusakan suatu tindakan dalam keputusan

pembelian oleh sebab itu setiap pemasar harus mengetahui dan memahami

bagaimana karakteristik dan psikologi setiap calon konsumen dalam proses

keputusan pembelian.

Seorang pemasar yang baik, harus mampu memahami calon konsumen

dalam segala hal yang mempengaruhi kedalam proses keputusan pembelian.

Karena dalam memahami perilaku konsumen dalam membuat keputusan

pembelian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian,

seperti faktor-faktor pembelian menurut Kotler dan Keller (2009:214) antara lain

sebagai berikut :

Rangsangan

pemasaran

Pengaruh

lain

Produk&jasa

Harga

Distribusi

Komunikator

Ekonomi

Teknologi

Politik

Budaya

Psikologi
Konsumen

Motivasi
Persepsi
Pembelajaran
Memori

Karakteristik
konsumen

Budaya
Sosial
Pesonal

Proses Keputusan
Pembelian

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Penilaian Alternatif
keputusan

Pembelian

Perilaku Pasca
Pembelian

Keputusan
Pembelian

Pilihan produk

Pilihan merek

Pilihan dealer

Jumlah yang
tepat
melakukan
pembelian

Metode
pembayaran

Sumber :Kotler & Keller (2009 : 226)
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1) Faktor Budaya

Faktor-faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap

perilaku konsumen, berikut ini adalah peranan dari kebudayaan (culture),

sub-kebudayaan (subculture), dan kelas sosial (social class).

a) Budaya(culture), merupakan penentu keinginan dan perilaku yang

paling mendasar

b) Sub-Budaya(subculture) , terdiri dari kebangsaan, agama,

kelompok ras dan daerah geografis. Banyak sub-budaya yang

membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering merancang

produk dan program pemasar yang disesuaikan dengan kebutuhan

mereka.

c) Kelas Sosial (social class), merupakan pemabgian masyarakat

yang relative homogeny dan permanen, dan terususn secara

hirarkis dan anggotanya menganut nilai-nilai minat, dan perilaku

yang sama.

2) Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti

keluarga (family), kelompok referensi (references group) dan

status&peranan soseal (roles and status).

a) Keluarga (family), merupakan organisasi pembelian konsuemn

yang paling penting dalam masyarakat, dan telah menjadi objek

penelitan yang luas.

b) Kelompok Referensi(references group) , seorang terdiri dari semua

kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung

terhadap sikap atau perilaku seseorang.

c) Peran dan Status(roles and status) , peran meliputi kegiatan yang

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran

menghasilkan status, orang-orang memilih produk yang dapat

mengkomunikasiakn peran dan status mereka dia masyarakat.
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3) Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya,

termasuk usia dan daur hidupnya (age and life cycle stage), pekerjaannya

(occupation), kondisi ekonomi (economic situation), gaya hidup (lifestyle),

dan kepribadian dan konsep diri (personality and self-concept).

a) Usia dan daur hidup (age and life cycle stage), orang membeli

barang dan jasa yang berubah selama hidupnya

b) Pekerjaannya (occupation), pola konsumsi seseorang juga

dipengaruhi oleh pekerjaannya

c) Kondisi ekonomi (economic situation), keadaan ekonomi

seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan produk.

d) Gaya hidup (lifestyle), pola hidup seseorang dalam dunia

kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan

pendapat (opini) yang bersangkutan.

e) Keperibadian dan Konsep Diri (personality and self-concept),

keperibadian merupakan karakteristik psikologis sesorang yang

berbeda dengan orang lain menyebabkan tanggapan yang relatif

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.

4) Faktor Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi lagi oleh 4 faktor psikologis

utama seperti motivasi (motivation), persepsi (perception), pengetahuan

(learning), serta kepercayaan dan pendirian (beliefs and attitudes).

a) Motivasi (motivation), seseorang  memiliki banyak kebutuhan pada

waktu tertentu. Kebutuhan akan menjadi motif jika didorong

hingga mencapai level intensitas yang memadai. Motif adalah

kebutuhan cukup mampu mendorong seseorang bertindak.

b) Persepsi (perception), adalah proses yang digunakan oleh individu

untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpresentasi masukan

informasi guna menciptakan gambaran (learning) dunia yang

memiliki arti.
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c) Pengetahuan (learning), ketika orang-orang bertindak, mereka

belajar. Pengetahuan menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu

individu yang berasal dari pengalaman. Ahli teori pengetahuan

mengatakan bahwa pengetahuan seseorang dihasilkan melalui

suatu proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, petunjuk,

tanggapan, dan penguatan.

d) Kepercayaan dan pendirian (beliefs and attitudes), suatu

kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut seseorang

mengenai suatu hal. Kepercayaan ini mungkin ada atau mungkin

tidak mengandung unsur emosional. Suatu pendirian menjelaskan

evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, perasaan

emosional, dan kecenderungan tindakan mapan dari seseorang

terhadap suatu objek atau ide.

2.10 Kerangka Pemikiran

Konsumen sebagai sasaran pemasaran perusahaan memiliki posisi yang

semakin kuat dan kritis, kepuasan konsumen menjadi prioritas utama dimana

tingkat kepentingan dan harapan konsumen serta pelaksanaan atau kinerja yang

dilakukan perusahaan harus sesuai dan memadai serta harus memperhatikan hal-

hal yang dianggap penting oleh konsumen.

Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh

perusahaan yang berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Apabila

menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Kemampuan

ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat cenderung meningkat, sebagian

masyarakat semakin kritis dalam mengkonsumsi suatu produk. Konsumen selalu

ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar.

Apabila dalam situasi pemasaran yang semakin ketat persaingannya, peranan

kualitas produk akan semakin besar dalam perkembangan perusahaan. Selain itu,

konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan

pelengkap inovatif yang terbaik (Lupiyoadi dan Hamdani,2006:131)
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Setiap perusahaan tentu akan menggunakan strategi-strategi promosi yang

akan menunjang perusahaan, agar perusahaan terus berkembang dan juga tetap

mampu bersaing dengan perusahaan sejenis. Promosi merupakan salah satu

variabel di dalam marketing mix yang sangat penting dilaksanakan oleh

perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. Definisi promosi menurut

Swastha dan Irawan (2008 : 349), “Promosi sebagai arus informasi atau persuasi

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada

tindakan yang menciptakan permintaan.” Sedangkan menurut Simamora (2008 :

285), “Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk

menginformasikan (inform), membujuk (persuade), atau mengingatkan orang-

orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu atau rumah tangga.”

Dengan demikian, peranan promosi bukan hanya menginformasikan saja

melainkan membujuk konsumen juga mengingatkan tentang produk tersebut,

yang ditujukan untuk dapat menciptakan permintaan, yakni permintaan dari

konsumen.

Baik kualitas produk maupun promosi keduanya mempunyai peranan

penting bagi perusahaan. Pada hakikatnya seseorang membeli barang atau jasa

untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Seseorang membeli barang bukan

hanya fisik semata, melainkan manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa

yang dibeli. Maka dari itu, pengusaha dituntut untuk selalu kreatif, dinamis, dan

berpikiran luas. Pemasar yang tidak memperhatikan kualitas produk yang

ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya konsumen sehingga penjualan

produknya pun akan cenderung menurun. Jika suatu produk dibuat sesuai dengan

dimensi kualitas, bahkan diperkuat dengan promosi yang ditawarkan maka akan

mempengaruhi niat beli konsumen. Suatu produk memiliki nilai yang berkualitas

bukan dari produsen, melainkan oleh konsumen sehingga yang berhak

memberikan evaluasi apakah produk yang telah dibeli dan dikonsumsinya itu

sesuai dengan harapan awalnya atau tidak adalah konsumen itu sendiri.

Sebelum seseorang melakukan suatu tingkah laku tertentu, biasanya

didahului oleh suatu mediator yang mendasari seseorang dalam bertingkah laku

yaitu yang disebut dengan niat. Bila seseorang menyatakan mempunyai niat untuk
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melakukan tingkah laku maka biasanya orang tersebut akan lebih mungkin untuk

melakukan tingkah laku tersebut, dibandingkan bila orang tersebut sama sekali

tidak mempunyai niat untuk melakukannya. (Sears dkk.1998;54)

Hubungan antara promosi dan niat beli pendapat yang disampaikan oleh

Kotler (2006) bahwa aktivitas promosi merupakan usaha pemasaran yang

diberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan

konsumen untuk mencoba atau membeli suatu produk atau jasa.

Akan tetapi hal ini sesuai dengan penelitian Bekti Setiawati (2008:8)

tentang promosi berpengaruh terhadap niat beli ulang konsumen karena promosi

berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan kesukaan konsumen dalam memilih

produk.

Seseorang yang mendapat suatu stimulus atau rangsangan akan siap

untuk melakukan sesuatu. Bagaimana orang tersebut melakukannya dipengaruhi

oleh persepsi orang tersebut terhadap sesuatu. Dua orang yang mendapat

rangsangan yang sama dalam situasi yang obyektif mungkin bertindak lain kerena

mereka memandang situasi dengan cara yang berbeda. Hampir semua kejadian di

dunia ini penuh dengan rangsangan, suatu rangsangan adalah sebuah input yang

merangsang satu atau lebih dari lima panca indera : penglihatan, penciuman, rasa,

sentuhan, dan pendengaran. Persepsi didefenisikan sebagai proses yang dilakukan

individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar

yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Proses ini dapat dijelaskan sebagai

“bagaimana kita melihat dunia yang terdapat di sekeliling kita. Schiffman dan

Kanuk (2000: 136 )

Hubungan kualitas produk terhadap niat beli ulang dapat dinyatakan

sebagai harap dan presepsi para konsumen yang sama baiknya dengan kinerja

sesungguhnya. Kualitas produk harus sesuai dengan yang dijanjikan oleh semua

kegiatan dalam bauran pemasaran. Bagi calon pembeli kualitas produk ini

memang harus dikomunikasikan dengan baik karena dapat membangun niat beli

ulang konsumen untuk membeli produk yang dimaksud. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Budiyono, Bernard NM (2004) menunjukan bahwa kualitas

produk berpengaruh terhadap niat beli ulang.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan kualitas produk dan promosi

mempunyai hubungan yang erat terhadap niat beli ulang.

Kerangka Pemikiran

Kualitas Produk

X1 Niat Beli Ulang

Y

Personal Selling

X2

berpengaruh terhadap Niat Beli Ulang

2.11 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan

suatu hipotesis untuk identifikasi masalah dan tujuan penelitian sebagai

berikut:

 H1 : Kualitas produk PD Rizky Sock Berpengaruh Terhadap

Niat Beli Ulang

 H2 : Personal selling PD Rizky Sock Berpengaruh Terhadap

Niat Beli Ulang

 H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk

dan personal selling PD Rizky Sock Terhadap Niat Beli Ulang


