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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran pemegang peranan penting dalam perusahaan, karena bagian

pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen, lingkungan luar perusahaan,

dan lingkungan perusahaan lainnya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa

pengertian pemasaran menurut para ahli.

Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Kotler dan

Keller (2009:5), yaitu :

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses
untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai
kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan
cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku
kepentingannya.”

Pemasaran (marketing) menurut Kurtz (2008 :7) yaitu “Pemasaran adalah

fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan

mengirimkan nilai untuk konsumen dan mengatur hubungan dengan konsumen

sebagai cara menguntungkan perusahaan dan juga pihak berkepentingan”.

Pemasaran, menurut Tjiptono (2008 : 5) adalah “fungsi yang memiliki

kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya

memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal”. Oleh karena itu,

pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi.
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Berbagai definisi mengenai pemasaran diatas, pada dasarnya mempunyai

tujuan dan persepsi yang sama dan dapat disimpulkan bahwa pemasaran

merupakan suatu serangkaian aktivitas untuk menciptakan dan

mengkomunikasikan nilai melalui proses pertukaran barang dan jasa dengan

tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia serta

memperoleh keuntungan bagi individu dan perusahaan.

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran merupakan manajemen pemasaran adalah seni dan

ilmu untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan

pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai

pelanggan yang unggul (Kotler & Keller, 2009:6).

Pengertian manajemen pemasaran menurut (Alma, 2004:130) adalah

merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran

perusahaan ataupun bagian dipemasaran.

Sedangkan menurut (Lupiyoadi & Hamdani, 2006:6) juga menyatakan

bahwa manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencana, pelaksanaan serta

kontrol program-program yang telah direncanakan dalam hubungannya dengan

pertukaran-pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen yang dituju untuk

memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan dan

prinsip dari manajemen pemasaran adalah sama, yaitu kegiatan penganalisaan,
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pelaksanaan, pengendalian atas program yang telah ditetapkan untuk mencapai

tujuan dan memperoleh keuntungan.

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran

Pada pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan

yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat tersebut membentuk suatu

bauran pemasaran. Menurut Kotler & Armstrong(2008:68) berpendapat bahwa,

bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran secara taktis

atau taktik terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons

yang diinginkannya di pasar sasaran.

Menurut Saladin (2007:3) definisi bauran pemasaran adalah serangkaian

dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan

untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Sedangkan menurut Stanton yang

diterjemahkan oleh Swastha (2009:25) mengemukakan bahwa: “Bauran

pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan

inti dari sistem perusahaan yaitu : produk, sistem harga, distribusi dan promosi”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah suatu perangkat

atau unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan

digunakan dengan tepat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi

permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan sekaligus

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
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Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat elemen, yaitu

produk (Product), harga (Price), tempat (place), dan promosi (promotion).

Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas

dengan penambahan tiga unsur, yaitu orang (people), fasilitas fisik (physical

evidance), dan proses (process,), sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Ketujuh

elemen tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dikombinasikan

sesuai dengan lingkungan, baik didalam maupun di luar perusahaan agar tujuan

perusahaan tercapai.

Gambar 2.1 Bauran Pemasaran
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Untuk lebih jelasnya tentang ketujuh komponen tersebut adalah:

1. Produk (product)

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau

lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Keberadaan produk

dapat dikatakan sebagai titik sentral dari kegiatan marketing, karena semua

kegiatan dari unsur-unsur bauran pemasaran lainnya berawal dan berpatokan dari

produk yang dihasilkan. Penegenalan secara mendalam terhadap keberadaan suatu

produk yang dihasilkan dapat dilihat dari bauran produk yang unsur-unsurnya

terdiri dari keanekaragaman produk, kualitas, desain, cirri-ciri atau bentuk produk,

merek dagang, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan atau garansi, dan

pengembalian.

2. Harga (price)

Merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk

mendapatkan produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang

belum terpuaskan. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang

menhasilkan pendapatan dan bersifat paling fleksibel.

3. Tempat (place)

Menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk

menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan tersedia bagi

konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimanapun konsumen berada. Oleh

karena itu, dalam penetapan saluran distribusi, produsen hendaknya

memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam bauran distribusi yang terdiri dari

sistem saluran, daya jangkau, lokasi, persediaan, dan transportasi.
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4. Promosi (promotion)

Merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mengkomunikasikan produk yang dihasilkannya, baik kepada konsumen sasaran

maupun kepada perantara, dengan maksud menyampaikan informasi yang bersifat

memberitahu, membujuk atau meningkatkan kembali segala sesuatu mengenai

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam promosi tercakup kebijakan

mengenai advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, dan

public relation.

5. Orang (people)

Merupakan semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari ‘people’

adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan

jasa. Elemen people ini memiliki dua aspek, yaitu service people dan customer.

6. Fasilitas Fisik (physical evidance)

Merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk dan atau jasa yang

ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk didalam fasilitas/sarana fisik, peralatan,

perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan

service yang diberikan.

7. Proses (process)

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu
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upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.

2.2.1 Tingkatan Produk

Pada dasarnya tingkatan produk adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2008):

1. Produk Inti (Core Product)

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang

dicarikonsumen ketika mereka membeli produk atau jasa.

2. Produk Aktual (Actual Product)

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual

product) disekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual

diantaranya, tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan

dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti (Kotler dan Armstrong,

2008).

3. Produk Tambahan

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan

tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi

dengan baik claim dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon

jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan (Kotler dan Keller,

2009).
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2.2.2 Karakteristik Produk

Karakteristik produk merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam

menganalisis hubungan antara konsumen dengan produk yang digunakan.

Sebagian dari karakteristik tersebut terbukti dapat mempengaruhi keberhasilan

suatu produk atau merek. Menurut Paul & Olson (2008:170) mengenai

karakteristik produk yaitu :

1. Kompabilitas

Adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan afeksi, kognisi, dan

perilaku konsumen saat ini.

2. Kemampuan untuk di uji coba

Kemampuan untuk di uji coba menjelaskan sejauh mana suatu produk

dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas atau dipilah-pilah ke dalam

jumlah-jumlah yang lebih kecil jika untuk melakukan uji coba ternyata

membutuhkan biaya yang tinggi.

3. Kemampuan untuk diteliti

Mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk

tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Produk baru yang dikenal

masyarakat dan sering didiskusikan cenderung diadopsi lebih cepat.

4. Kecepatan

Adalah seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen,

Karena sebagian konsumen masih berorientasi pada kepuasan yang dengan

cepat dirasakan ketimbang yang ditunda, produk yang dapat memberikan
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manfaat lebih cenderung berkemungkinan lebih tinggi untuk paling tidak

dicoba oleh konsumen.

5. Kesederhanaan

Adalah sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan

digunakan konsumen.

6. Manfaat relative

Adalah sejauh mana produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan

atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya.

7. Simbolisme produk

Apakah makna suatu produk atau merek bagi konsumen dan

bagaimanakah pengalaman konsumen ketika membeli dan

menggunakannya.

2.2.3 Klasifikasi Produk

Menurut Tjiptono (2008) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat

diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Ditinjau dari

aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) :Barang tidak tahan lama

adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau

beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman dan

makanan ringan, kapur tulis, gula dan garam.
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2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk

pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain

TV, lemari es, mobil, dan komputer.

Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut

dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang

konsumen (costumer's goods) dan barang industri (industrial's goods). Barang

konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir

sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya barang

konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

a. Convinience Goods

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki

frekuensi pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu segera,

dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam

pembandingan dan pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, baterai,

makanan, minuman, majalah, surat kabar, payung dan jas hujan.

b. Shopping Goods

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif

yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan
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model masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah tangga (TV,

mesin cuci, tape recorder), furniture (mebel), dan pakaian.

c. Specially Goods

Specially goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan

identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah barang-

barang mewah dengan merek dan model spesifik.

d. Unsought Goods

Unsought goods merupakan barang-barang yang diketahui konsumen atau

kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk

membelinya. Contohnya asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan

(Tjiptono, 2008).

2.3 Bauran Produk

Menurut Kotler dan Keller (2009:4) yang diterjemahkan oleh Bob

Sabran, yaitu:

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar
untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang
fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi,
informasi dan ide”.

Jadi produk terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud. Sehingga

seacara lebih luas produk meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, ide,

atau campuran dari hal-hal tersebut. Produk sebagai barang dan jasa yang terdiri

dari atribut nyata dan tidak nyata termasuk kemasan, warna, harga, prestise,
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kualitas, dan merek ditambah pelayanan dan reputasi penjual yang ditawarkan

perusahaan ke pasar untuk mendapatkan perhatianm untuk dibeli, digunakan, atau

dikonsumsi yang dapat memenui suatu kebutuhan dan keinginan pembeli.

Bauran produk terdiri dari 4 dimensi yaitu :

1. Tingkat Keleberan Produk. Lebar bauran produk mengacu pada jumlah

lini produk berbeda yang ditawarkan perusahaan. (whall Cake)

2. Tingkat Kepanjangan produk. Panjang bauran produk mengacu pada

jumlah seluruh jenis barang yang dibuat perusahaan.(slice cake)

3. Tingkat Kedalam produk. Dalam bauran produk merujuk pada jumlah

versi yang ditawarkan dari setiap produk dalam lini.

Cake = 21 rasa slice cake 26 opera green and coko backed chese cake

cookies 11

4. Konsistensi bauran produk. Konsistensi bauran produk merujuk pada

sebesarapa dekat hubungan berbagai lini produk dalam pemakaian akhir,

persyaratan produksi, saluran distribusi atau dengan hal cara lain.

Empat dimensi bauran produk mengizinkan perusahaan untuk memperluas

bisnis mereka dengan empat cara bauaran tersebut. Bisa dengan menambah lini

produk, memperlebar bauarn produknya, memperpanjang lini produk, menambah

varian produk pada lini produk tersebut, dan perusahaan bisa mencapai

konsistensi yang lebih dari lini produk.
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2.4 Pengertian Kualitas

Menurut American Society For Quality Control yang dikutip oleh Kotler

dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009: 143) bahwa kualitas

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Menurut Laksana (2008:89) menyatakan bahwa kualitas terdiri dari sejumlah

keistimewahan produk yang memenuhi keinginan pelanggan dengan demikian

memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

Menurut Davis dalam Yamit (2010: 8) membuat definisi kualitas yang luas

cakupannya yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Pendekatan yang dikemukakan Goetsch Davis ini menegaskan bahwa kualitas

bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir yaitu produk dan jasa tetapi juga

menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Sangat

mustahil menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia

dan proses yang berkualitas.

Definisi di atas dapat dipahami oleh penulis bahwa kualitas merupakan

kondisi ketika perusahaan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan standar

penciptaan produk, dimana manusia, proses produksi, dan lingkungan penciptaan

produk memiliki keunggulan sehingga produk yang diciptakan memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen.
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2.4.1 Pengertian Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran

(2009:143), kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan

hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang dinginkan

pelanggan. Sedangkan Menurut Kotler & Armstrong (2006:299), kualitas

produk adalah kemampuan produk untuk menampilkan fungsinya, hal ini

termasuk waktu kegunaan dari produk, keandalan, kemudahan, dalam penggunaan

dan perbaikan, dan nilai- nilai yang lainya.

Menurut Mowen (2005:90), kualitas produk merupakan proses evaluasi

secara keseluruhan kepada pelanggan atas perbaikan kinerja suatu barang atau

jasa. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Abbott (2010) kualitas

produk didefinisikan sebagai perbedaan dalam jumlah kualitas dan perbedaan

kuantitas dalam bahan atau atribut yang diinginkan atau atribut.

Maka dari definisi diatas kualitas produk merupakan suatu proses penilaian

fungsi-fungsi penting yang dimiliki oleh suatu produk mengenai beberapa aspek

seperti ketepatan, daya tahan produk, keandalan, kemudahan pengoperasian, dan

atribut penting lainnya sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh

konsumen. Kualitas produk merupakan aspek penting yang akan diperhatikan oleh

konsumen, sebelum mereka memutuskan untuk melakukan pembelian suatu

produk. Apabila ingin menciptakan kepuasan pelanggan, maka produk yang

ditawarkan perusahaan juga harus berkualitas.
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2.4.2 Indikator Kualitas Produk

Ada sembilan dimensi kualitas produk menurut Kotler dan Keller yang

dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009:8-10) seperti berikut ini :

1. Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk.

2. Fitur (feature), karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi

dasar produk.

3. Kualitas kinerja (performance quality), adalah tingkat dimana

karakteristik utama produk beroperasi.

4. Kesan kualitas (perceived quality) sering dibilang merupakan hasil dari

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau

kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan.

5. Ketahanan (durability), ukuran umur operasi harapan produk dalam

kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk

produk – produk tertentu.

6. Keandalan (reability), adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak

akan mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu.

7. Kemudahan perbaikan (repairability), adalah ukuran kemudahan

perbaikan produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal.

8. Gaya (style), menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada

pembeli.

9. Desain (design), adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan,

rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan.
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Berdasarkan dimensi-dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu dimensi

kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan untuk bisa

memuaskan pelanggan sesuai harapan

2.5 Pengertian Harga

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana

setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga bukan hanya

angka – angka yang tertera dilabel suatu kemasan atau rak toko, tapi harga

mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa rumah, uang

sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji semuanya

merupakan harga yang harus anda bayar untuk mendapatkan barang atau jasa.

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran

(2009:67), harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan

pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen termudah

dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan

komunikasi membutuhkan banyak waktu.

Menurut Tjiptono (2008:151) menyebutkan bahwa harga merupakan satu

– satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan

bagi perusahaan.Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008:345), harga

adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari

nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki

atau menggunakan suatu produk atau jasa.
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Dari tiga definisi tersebut menjelaskan bahwa harga adalah unsur penting

dalam sebuah peusahaan dimana dengan adanya harga maka perusahaan akan

mendapatkan income bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, harga juga

merupakan alat yang nantinya dijadikan proses pertukaran terhadap suatu barang

atau jasa oleh konsumen.

2.5.1 Bauran Harga

Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan (2005:18),

harga merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran (marketing mix) dan

harga pun memiliki komponen-komponen tersendiri yang terdiri dari :

1. Daftar harga

Daftar harga ialah suatu uraian harga yang dicantumkan pada label atau

produk.

2. Diskon/rabat

Diskon merupakan pengurangan harga dari daftar harga. Menurut Philip

Kotler dan Gary Armstrong yang diterjemahkan oleh Alexander Sindoro

(2004:473) diskon dapat bermacam-macam bentuknya, yaitu :

a. Diskon tunai (cash discount), yakni pengurangan harga kepada

pembeli yang membayar tagihan mereka lebih awal.

b. Diskon jumlah (quantity discount), adalah pengurangan harga bagi

pembeli  yang membeli dalam jumlah besar.

c. Diskon fungsional (disebut juga diskon dagang) ditawarkan oleh

penjual kepada anggota-anggota saluran perdagangan yang
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menjalankan fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan

meyelenggarakan pelaporan.

d. Diskon musiman (seasonal discount) adalah pengurangan harga bagi

pembeli yang membeli barang dagangan atau jasa duluar musim.

3. Kredit

Kredit adalah bentuk pembayaran dengan cara pinjaman.

4. Periode pembayaran

Periode pembayaran adalah cicilan sesuai kesepakatan antara penjual dan

pembeli biasanya berhubungan dengan kredit. Menurut Kasmir (2003:99)

periode pembayaran dibagi kedalan 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Jangka pendek

b. Jangka menengah

c. Jangka panjang

5. Syarat-syarat kredit

Syarat-syarat kredit adalah sesuatu yang harus dipenuhi konsumen dalam

upaya pengambilan kredit.

2.5.2 Penetapan Harga

Pengertian dari penetapan harga menurut Alma (2005;120) adalah

keputusan megenai harga-harga yang akan diikuti dalam jangka waktu tertentu

sedangkan menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan  (2005:142)

menyatakan bahwa: suatu perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai

yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya ternyata lebih  tinggi
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daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan

untuk memetik laba; jika harganya ternyata terlalu rendah daripada

nilai yang diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan

memproleh laba.

Menurut Indriyo (2001:226), penetapan harga merupakan harga produk

yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan tiga dasar pandangan yang meliputi:

1. Biaya

Penetapan harga yang dilandaskan atas dasar biaya adalah harga jual produk

atas dasar biaya produksinya dan kemudian ditambah dengan margin

keuntungan yang diinginkan.

2. Konsumen

Penetapan harga yang dilandaskan atas dasar konsumen yaitu harga ditetapkan

atas dasar selera konsumen. Apabila selera konsumen atau permintaan

konsumen menghendaki rendah sebaiknya harga.

3. Persaingan

Penetapan harga yang lain adalah atas dasar persaingan, dalam hal ini kita

menetapkan harga menurut kebutuhan perusahaan yaitu berdasarkan

persaingannya dengan perusahaan lain yang sejenis dan merupakan pesaing-

pesaingnya. Dalam situasi tertentu, sering terjadi perusahaan harus

menetapkan harga jualnya jauh di bawah harga produksinya. Hal ini dilakukan

karena pertimbangan untuk memenangkan pesain. Suatu perusahaan berupaya

agar harga berada pada tingkatan yang umum ditetapkan dalam bidang

industrinya.
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga, yakni:

a) Faktor-faktor internal yang terdiri dari : pertimbangan organisasi, sasaran

pemasaran, biaya dan strategi bauran pemasaran.

b) Faktor-faktor eskternal yang terdiri dari : situasi dan permintaan pasar,

persaingan, harapan perantara dan faktor-faktor lingkungan seperti kondisi

sosial ekonomi, budaya, dan politik.

Menurut Kotler dan Artmstrong (2006: 291) sebelum menentukan harga,

perusahaan harus memutuskan strategi untuk produknya. Terdapat beberapa

faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menetapkan harga. Menurut Koteler dan

Armstrong (2006: 291) keuptusan mengenai harga dipengaruhi oleh faktor

internal perusahaan dan eksternal lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

gambar berikut.

Sumber: Kotler dan Cunningham (2005: 3)

Gambar 2.2

Factors Affecting Pricing Decisions

Internal Factors
 Marketingobjectives
 Marketing mixstrategy
 Costs
 OrganizationalconsiderationansMarketing mixstrategyCosts

Pricingdecisions
External Factors

 Nature of themarket anddemand
 Competition
 Otherenvironmentalfactors (economy,resellers,government)
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Menurut Simamora (2003:200), langkah-langkah yang dapat dilakukan

dalam penetapan harga adalah :

1. Analisis keadaan pasar, yakni memahami hubungan permintaan dan harga,

karena perubahan harga dapat memberikan pengaruh besar pada

permintaan.

2. Identifikasi faktor-faktor pembahas adalah faktor yang membatasi

perusahaan dalam menetapkan harga.

3. Menetapkan sasaran yang menjadi umum adalah memperoleh keuntungan

untuk harga harus lebih tinggi dari biaya rata-rata operasional.

4. Analisis potensi keuntungan, suatu usaha perlu mengetahui beberapa

keuntungan yang ingin mereka peroleh.

5. Penentuan harga awal harus disepakati bahwa harga awal bagi produk baru

yang pertama kali diluncurkan berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Penetapan harga disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang selalu

berubah oleh karena itu harga harus disesuaikan.

Menurut Stanton (2004), beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi

keputusan penetapan harga, antara lain :

a. Permintaan produk

Memperkirakan permintaan total terhadap produk adalah langkah yang

penting dalam penetapan harga sebuah produk. Ada dua langkah yang

dapat dilakukan dalam memperkirakan permintaan produk, yaitu

menentukan apakah ada harga tertentu yang diharapkan oleh pasar dan

memperkirakan volume penjualan atas dasar harga yang berbeda-beda.
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b. Target pangsa pasar

Perusahaan yang berupaya meningkatkan pangsa pasarnya bisa

menetapkan haraga dengan lebih agresif dengan harga yang lebih rendah

dibandingkan perusahaan lain yang hanya ingin mempertahankan

pangsa pasarnya. Pangsa pasar dipengaruhi oleh kapasitas produksi

perusahaan dan kemudahan untuk masuk dalam persaingan pasar.

c. Reaksi pesaing

Adanya persaingan baik yang sudah ada maupun yang masih potensial,

merupakan faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam menetukan

harga dasar suatu produk. Persaingan biasanya dipengaruhi oleh adanya

produk serupa, produk pengganti atau substitusi, dan adanya produk

yang tidak serupa namun mecari konsumen atau pangsa pasar yang

sama.

d. Penggunaan strategi penetapan harga: penetrasi ratai saringan

Untuk produk baru, biasanya menggunakan strategi penetapan harga

saringan. Strategi ini berupa penetapan harga yang tinggi dalam lingkup

harga-harga yang diharapkan atau harga yang menjadi harapan

konsumen. Sedangkan strategi berikutnya yaitu strategi penetapan harga

penetrasi. Strategi ini menetapkan harga awal yang rendah untuk suatu

produk dengan tujuan memperoleh konsumen dalam jumlah banyak dan

dalam waktu yang cepat.
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e. Produk, saluran distribusi dan promosi

Untuk beberapa jenis produk, konsumen lebih memilih membeli produk

dengan harga yang lebih murah dengan kualitas dan kriteria yang

mereka perlukan. Sebuah perusahaan yang menjual produknya langsung

kepada konsumen dan melalui distribusi melakukan penetapan harga

yang berbeda. Sedangkan untuk promosi, harga produk akan lebih

murahapabila biaya promosi produk tidak hanya dibebankan kepada

perusahaan, tetapi juga kepada pengecer.

f. Biaya memproduksi atau membeli produk

Seorang pengusaha perlu mempertimbangkan biaya-biaya dalam

produksi dan perubahan yang terjadi dalam kuantitas produksi apabila

ingin dapat menetapkan harga secara efektif.

2.5.3 Tujuan Penetapan Harga

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran

(2009:76), ada lima tujuan utama dalam menetapkan harga :

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 menutup biaya variabel

dan biaya tetap maka perusahaan tetap berada dalam bisnis.
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2. Laba saat ini maksimum

Banyak perusahan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan

laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang

berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan

laba saat ini, arus kas, atau tinkat pengembalian atas investasi maksimum.

3. Pangsa Pasar Maksimum

Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit

akan semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. Perusahaan

menetapkan harga terendah mengasumsikan pasar sensitif terhadap harga.

Strategi penetapan harga penetrasi pasar dapat diterapkan dalam kondisi :

a. Pasar sangat sensitif terhadap harga dan harga yang rendah

merangsang pertumbuhan pasar.

b. Biaya produksi dan distribusi menurun seiring terakumulasinya

pengalaman produksi.

c. Harga rendah mendorong persaingan aktual dan potensial.

4. Market Skiming Pricing

Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi

untuk memaksimalkan memerah pasar dimana pada mulanya harga

ditetapkan tinggi dan secara perlahan turun seiring waktu. Skiming pricing

digunakan dalam kondisi sebagai berikut :

a. Terdapat cukup banyak pembeli yang permintaan saat ini yang tinggi.
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b. Biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga

menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang

mampu diserap pasar.

c. Harga awal tinggi menarik lebih banyak pesaing kepasar.

d. Harga tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul.

5. Kepemimpinan kualitas produk.

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

diluar jangkauan konsumen.

2.5.4 Strategi Penetapan Harga

Banyak strategi-strategi khusus yang digunakan oleh perusahaan untuk

menentukan harga barang dan jasa, yang berasal dari strategi pemasaran yang

mereka rumuskan untuk mencapai keseluruhan sasaran organisasi. Menurut

Sukirno (2006 : 226) ada enam strategi Penetapan harga : (1) Penetapan harga

yang kompetitif. (2) Menentukan harga terobosan. (3) Menetapkan harga

berdasarkan permintaan. (4) Kepemimpinan harga. (5) Menjual barang berkualitas

dengan harga yang rendah. (6) Kebijakan harga tinggi jangka pendek.

Penetapan Harga Kompetitif

1. Hal ini berlaku pada pasar dimana terdapat produsen atau penjual. Dalam

pasar seperti ini untuk menjual barangnya, perusahaan harus menetapkan
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harga pada tingkat yang bersamaan dengan barang yang sejenis yang

dipasarkan.

2. Menentukan Harga Terobosan

Cara ini sering dipakai ketika meluncurkan barang baru, yang menetapkan

harga pada tingkat yang rendah atau murah dengan harapan dapat

memaksimalkan volume penjualan.

3. Menetapkan Harga berdasarkan Permintaan

Penentuan harga barang ini terutama dipraktekkan oleh perusahaan jasa

seperti pengangkutan Kereta Api, Jasa Penerbangan, Restoran dan

Bioskop. Perusahaan Kereta Api misalnya, menawarkan tiket murah untuk

orang yang selalu berpergian bagi pelajar dan orang tua yang sudah

pensiun.

4. Kepemimpinan Harga

Penentuan harga seperti ini berlakun dalam pasar barang yang bersifat

oligopoli yang merupakan struktur pasar, dimana terdapat perusahaan

yang dominan yang mempunyai persaingan yang lebih kukuh dari pada

perusahaan lainya.

5. Menjual Barang Berkualitas Dengan Harga Rendah

Kebijakan ini dapat dilakukan oleh perusahaan industri Manufaktur atau

Hypermarket seperti Makro dan Carrefour. Srategi penentuan harga

mereka lebih menekankan kepada peningkatan volume barang yang terjual

dan bukan memperoleh keuntungan yang tinggi.
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6. Kebijakan Harga Tinggi Jangka Pendek

Kebijakan Harga (Price Skimming) adalah cara untuk menetapkan harga

tinggi yang bersifat sementara, yaitu pada waktu barang yang dihasilkan

mulai dipasarkan. Pada periode itu, perusahaan belum menghadapi

persaingan dan akan menetapkan harga yang tinggi supaya pengembalian

modal dapat dipercepat.

Sedangkan menurut Boone dan Kurtz (2002:78),”secara umum, perusahaan

dapat memilih dari tiga alternatif strategi penetapan harga: skimming, penetrasi,

dan penetapan harga kompetitif”.

1. Strategi penetapan harga skimming, strategi ini sengaja menetapkan harga

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk-produk pesaing.

2. Strategi penetapan harga penetrasi, menetapkan suatu harga rendah

sebagai senjata utama pemasaran. Penetapan harga penetrasi

mengasumsikan bahwa menetapkan harga di bawah harga pasar akan

menarik para pembeli dan menggeser sebuah merek pendatang.

3. Strategi penetapan harga kompetitif, organisasi-organisasi mencoba

mengurangi tekanan persaingan harga dengan menyamakan harga dengan

perusahaan lain dan mengkonsentrasikan usaha pemasaran mereka pada

elemen produk, distribusi, dan unsur-unsur promosi.
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2.5.5 Indikator Harga

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:52), didalam variabel harga ada

beberapa unsur kegiatan utama harga yang meliputi daftar harga, diskon,

potongan harga, dan periode pembayaran.

Dalam Penelitian ini, Pengukuran harga diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Kesesuaian Harga Produk dengan Kualitas ProdukKonsumen akan melihat

terlebih dahulu harga yang tercantum pada sebuah produk, karena sebelum

membeli konsumen sudah berpikir tentang sistem hemat yang tepat. Selain itu

konsumen dapat berpikir tentang harga yang ditawarkan memiliki kesesuaian

dengan produk yang telah dibeli. ( Schiffman dan Kanuk dalam Rahma, et,

al., 2012, p4).

2. Daftar Harga (list price)Daftar harga adalah informasi mengenai harga

produk yang ditawarkan agar konsumen mempertimbangkan untuk membeli.

(Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009, p63).

3. Potongan Harga Khusus (Allowance)

Potongan harga khusus oleh potongan harga yang diberikan produsen /

penjual kepada konsumen pada saat event tertentu. (Kotler dan Kevin Lane

Keller, 2009, p63).

4. Harga yang dipersepsikan

Yaitu persepsi pelanggan terhadap harga yang diterima, apakah tinggi,

rendah, atau adil.( Schiffman dan Kanuk dalam Rahma, et, al., 2012, p4).
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2.5.6 Metode Penetapan Harga

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong yang diterjemahkan oleh

Alexander Sindoro (2004:467) mengungkapkan keputusan-keputusan penetapan

harga tergantung pada serangkaian kekuatan-kekuatan lingkungan dan persaingan

yang sangat rumit. Perusahaan tidak hanya menetapkan satu harga tunggal, tetapi

lebih berupa sebuah struktur penetapan harga (pricing structure) yang mencakup

item-item yang berbeda disetiap lini produk. Perusahaan menyesuaikan harga

produk supaya dapat mencerminkan perubahan-perubahan biaya dan permintaan

serta memperhitungkan berubah-ubah pembeli dan situasi. Ketika lingkungan

persaingan berubah, perusahaan itu mempertimbangkan kapan memprakarsai

perubahan harga dan kapan menanggapi perubahan harga di pasar.

Sedangkan Menurut Herman (2006:175) ada beberapa metode penetapan

harga (methods of price determination) yang dapat dilakukan budgeter dalam

perusahaan, yaitu:

1. Metode Taksiran (Judgemental Method)

Perusahaan yang baru saja berdiri biasanya memakai metode ini. Pnetapan

harga dilakukan dengan menggunakan instink saja walaupun market survey telah

dilakukan. Biasanya metode ini digunakn oleh para pengusaha yang tidak terbiasa

dengan data statistik. Penggunaan metode ini sangat murah karena perusahaan

tidak memerlukan konsultan untuk surveyor. Akan tetapi tingkat kekuatan

prediksi sangat rendah karena ditetapkan oleh instink.
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2. Metode Berbasis Pasar (Market-Based Pricing)

a) Harga pasar saat ini (current market price)

Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru, yaitu

hasil modifikasi dari produk yang lama. Perusahaan akan menetapkan produk

baru tersebut seharga dengan produk yang lama. Penggunaan metode ini murah

dan cepat. Akan tetapi pangsa pasar yang didapat pada tahun pertama relatif kecil

karena konsumen belum mengetahui profil produk baru perusahaan tersebut,

seperti kualitas, rasa, dan sebagainya.

b) Harga pesaing (competitor price)

Metode ini hampir sama dengan metode harga pasar saat ini. Perbedaannya

menetapkan harga produknya dengan mereplikasi langsung harga produk

perusahaan saingannya untuk produk yang sama atau berkaitan. Dengan metode

perusahaan berpotensi mengalami kehilangan pangsa pasar karenadianggap

sebagai pemalsu. Ini dapat terjadi apabila produk perusahaan tidak mampu

menyaingi produk pesaing dalam hal kualitas, ketahanan, rasa, dan sebagainya.

c) Harga pasar yang disesuaikan (adjusted current market price)

Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan pada faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap inflasi, nilai tukar mata

uang, suku bunga perbankan, tingkat keuntungan yang diharapkan (required rate

of return), tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau internasional, perubahan

dalam trend consumer spendling, siklus dalam trendi dan model, perubahan cuaca,

dan sebagainya. Faktor internalnya yaitu kemungkinan kenaikan gaji dan upah,
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peningkatan efisiensi produk atau operasi, peluncuran produk baru, penarikan

produk lama dari pasar, dan sebagainya.

Dengan metode ini, perusahaan mengidentifikasi harga pasar yang berlaku

pada saat penyiapan anggaran dengan melakukan survey pasar atau memperoleh

data sekunder. Harga yang berlaku tersebut dikalikan dengan penyesuaian (price

adjustment) setelah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang

ditetapkan dalam angka indeks (persentase). Indeks 87 berarti 87/100.

3. Metode Berbasis Biaya (Cost-Based Pricing)

a) Biaya penuh plus tambahan tertentu (full cost plus mark-up)

Dalam metode ini budgeter harus mengetahui berapa proyeksi full cost

untuk produk tertentu. Full cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau

dibebankan sejak bahan baku mulai diproses sampai produk jadi siap untuk dijual.

Hasil penjumlahan antara full cost dengan tingkat keuntungan yangdiharapkan

(required profit margin) yang ditentukan oleh direktur pemasaran atau personalia

yang diberikan wewenang dalam penetapan harga, akan membentuk proyeksi

harga untuk produk itu pada tahun anggaran mendatang. Required profit margin

dapat juga ditetapkan dalam persentase. Untuk menetapkan profit, budgeter harus

mengalikan full cost dengan persentase required profit margin. Penjumlahan

antara profit dengan full cost akan menghasilkan proyeksi harga.

b) Biaya variabel plus tambahan tertentu (variable cost plus mark-up)

Dengan metode ini budgeter menggunakan basis variblel cost. Proyeksi

harga diperoleh dengan menambahkan mark-up laba yang diinginkan. Mark-up
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yang diinginkan pada metode ini lebih tinggi dari mark-up dengan basis full cost.

Hal ini disebabkan biaya variabel selalu lebih rendah daripada full cost

2.6 Pengambilan Keputusan Pembelian

2.6.1 Keputusan

Pengambilan keputusan konsumen dalam konteks semua jenis pilihan

konsumsi, mulai dari konsumsi berbagai produk baru sampai ke pemakaian

berbagai produk lama. Dipertimbangkan juga keputusan konsumen tidak sebagai

tahap akhir, tetapi sebaliknya titik awal proses konsumsi.

Menurut Leon dan Leslie (2007,p485) Keputusan adalah seleksi terhadap

dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus

tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang mempunyai

pilihan antara melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian, pilihan

antara merk X dan merk Y, atau pilihan untuk menggunakan waktu mengerjakan

A atau B, maka orang tersebut berada dalam posisi untuk mengambil keputusan.

Menurut Leon dan Leslie (2007,p487) dapat dibedakan tiga tingkat

pengambilan keputusan konsumen yang spesifik: 1) pemecahan masalah yang

mendalam, 2) pemecahan masalah yang terbatas, 3) perilaku respon yang rutin.

2.6.2 Keputusan Pembelian

Menurut Kotler dan Amstrong (2001, p226), keputusan pembelian

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen

benar – benar membeli produk. Menurut Setiadi (2003, p415), pengambilan
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keputusan konsumen adalah pengintegrasian yang mengkombinasikan

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih

salah satu diantaranya. Hasil daripengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang

disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Sedangkan menurut

Tjiptono (2008;156), yaitu keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan

individu yangsecara langsung atau tidak langsung terlibat dalam usaha

memperoleh dan menggunakan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan .

Jadi, keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen

melakukan pembelajaran terlebih dahulu tentang sebuah produk sebelum

melakukan pembelian. Keputusan pembelian merupakan alternatif bagi konsumen

untuk menentukan pilihannya.Menurut Hasan (2008, p138), ada sejumlah pihak

yang memiliki keterlibatan dalam keputusan pembelian, adalah sebagai berikut :

1. Initiator, adalah orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan

yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli

produk tertentu.

2. Influencer, adalah orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh

yang karena pandangan, nasihat, atau pendapatnya mempengaruhi

keputusan pembelian.

3. Decider, adalah orang yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam

menentukan apakah produk tersebut jadi dibeli, produk apa yang dibeli,

bagaimana cara membeli, dan dimana produk itu dibeli.

4. Buyer, adalah orang yang melakukan pembelian aktual.
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5. User, adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk

yangdibeli.

2.6.3 Proses Pengambilan Keputusan

Berkaitan dengan perilaku konsumen untuk produk yang ditawarkan oleh

perusahaan, Menurut Kotler & Keller (2009:16) perilaku konsumen adalah studi

tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli,

menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Konsumen sebelum memutuskan pembelian terhadap produk pada dasarnya

adanya suatu kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Proses Pemenuhan

kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi

yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Di

dalam proses membandingkan ini konsumen memerlukan informasi yang jumlah

dan tingkat kepentingannya tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi

yang dihadapinya. Keputusan pembelian akan dilakukan dengan menggunakan

kaidah menyeimbangkan sisi positif dengan sisi negatif suatu merek ataupun

mencari solusi terbaik dari perspektif konsumen, yang setelah konsumsi akan

dievaluasi kembali.

Pemasar harus memasukan informasi tertentu ke dalam pemikiran

konsumen, mengubah sikap konsumen dan menggerakan konsumen untuk

bertindak. Menyadari penting mendapatkan respons konsumen maka digunakan
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model mengenai tahap-taap respons konsumen. Model yang digunakan dalam

penelitian adalah salah satunya adalah AIDA model.

Model ini memperlihatkan bagaimana pembeli melewati tahap perhatian

(Attention), ketertarikan (Interest), keinginan (Desire), dan tindakan (Action).

Model AIDA mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif dan

perilaku secara berurutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Model Aida

Perhatian
Kognitif

Ketertarikan

Afektif

Keinginan

Tindakan
Keperilakuan

Sumber (Kotler & Keller : 2009)

Gambar 2.3 : Model AIDA
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1. Attention (Perhatian)

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat

menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. Di mana

perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada calon konsumen atau

konsumen yang akan dijadikan target sasaran. Hal tersebut dapat dikemukan lewat

tulisan dan gambar yang menonjol danjelas, perkataan yang menarik atau mudah

diingat, dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pesan yang menarik perhatian

merupakan suatu langkah awal bagi perusahaan dimana pesan tersebut akan

dikenal, diketahui, dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan

sebagai proses awareness / kesadaran akan adanya produk yang disampaikan ke

konsumen.

2. Interest (Ketertarikan)

Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu,

ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. Hal tersebut

terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan pesan yang

ditunjukkan.

3. Desire (Keinginan)

Pemikiran terjadi dari adanya keinginan. Hal ini berkaitan dengan motif dan

motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian dibedakan

menjadi 2, yaitu motif rasional dan emosional. Di mana motif rasional

mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan.

Sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian produk.
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4. Action (Tindakan)

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi

pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk yang ditawarkan.

Kegiatan pembelian merupakan suatu rangkaian tindakan fisik maupun

mental yang dialami seorang konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut

Kotler & Keller(2007;185) diterjemahkan oleh Benyamin Molan mengemukakan

proses keputusan pembelian yang dilakukan konsumen yaitu:

Gambar 2.4

Model Lima Tahap Proses Pengambilan Keputusan

1. Pengenalan masalah

Proses dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau

kebutuhan.Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal

Pengenalan Masalah
Pencari Informasi
Evaluasi Alternatif

Keputusan Pembelian
Perilaku Pasca Pembelian
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(lapar, haus, dsb) dan eksternal (menonton iklan televisi). Para pemasar

perlu mengindentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dengan

mengkumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Mereka kemudian

dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat

konsumen. Ini sangat penting pada pembelian dengan kebebasan memilih

(discretionary). Misalnya pada barang-barang mewah, paket liburan dan

opsi hiburan. Motivasi konsumen perlu di tingkatkan sehingga pembeli

pontensial memberikan pertimbangan yang serius.

2. Pencarian informasi

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan mendorong

untukmencari informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya

kedalam dua level rangsangan, suatu pencarian informasi yang lebih

ringan dinamakan penguatan perhatian. Pada level ini, orang hanya peka

pada informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mulai aktif

mencari informasi bahan bacaan, menelpon teman dan mungunjungi toko

untuk mempelajari produk tertentu.

Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber

informasi yang utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh

relatifsetiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya.

Sumber informasi konsumen dapat di golokan pada empat kelompok :

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan.

b. Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangandi

toko.
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c. Sumber publik : media massa, organisasi penentu peringkatkonsumen.

d. Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian dan pemakianproduk.

3. Evaluasi Alternatif

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model

terbaru yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang

berorientasi kognitif yaitu, model tersebut menganggap konsumen

membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan

rasional.Beberapa konsep dasar yang membantu kita memahami proses

evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan.

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

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberi manfaat yang

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu.

4. Keputusan Pembelian

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk referensi atas

merek merek yang ada didalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam

melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat mengambil lima sub

keputusan : merek, dealer, kualitas, waktu dan metode pembayaran.

5. Perilaku Pasca pembelian

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami

ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur yang mengganggu atau

hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga
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terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi

pemasaran harus memasok keyakinan dan evaluasi yang mengkukuhkan

pilihan konsumen dan membantu dia merasa aman dengan merek.

Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli.

Harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian

dan pemakian produk pasca pembelian.

 Kepuasan pasca pembelianKepuasan pasca pembelian adalah fungsi

dari seberapa sesuainya harapan pembeli produk tersebut. Jika

kinerja produk lebih rendah dari pada harapan, pelanggan akan

kecewa, jika ternyata akan sesuai dengan harapan, pelanggan akan

puas, jika melebihi harapan pembeli akan sangat puas. Perasaan-

perasaan itu akan membedakan apakah pembeli akan membeli

kembali produk tersebut dan membicarakanya hal-hal yang

menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang produk tersebut

dengan orang lain.

 Tindakan Pasca Pembelian

Kepuasaan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen puas, mereka akan

menunjukan kemungkinan membeli kembali produk tersebut. Para

konsumen yang tidak puas mungkin akan membuang produk

tersebut. Mereka mungkin akan melakukan tindakan publik seperti

mengajukan keluhaan pada perusahaan tersebut. Komunikasi pasca
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pembelian dengan pembeli ternyata menghasilkan dengan

berkuranganya pengembalian produk dan pembatalan lainnya.

 Pemakaian dan Pembuangan pasca Pembelian

Para pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan

membuang produk tertentu. Dalam kasus ini, konsumen

harusdiyakinkan tentang keuntungan penggunaan secara lebih

teratur, dan rintangan potensial terhadap penggunaan yang

ditingkatkan harus diatasi. Jika para konsumen membuang produk

tertentu, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya,

terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur berkaitan

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari penelitian terdahulu mengenai

kualitas produk, penetapan harga terhadap volume penjualan. Analisis penelitian

terdahulu dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. peneliti Judul variabel Hasil/ kesimpulan
1. Septika,

Intan (2010)
pengaruh
penetapan harga
diskon terhadap
volume penjualan
pada pt serasi auto
raya (trac astra)
bandung

X=
penetapan
harga
Y= volume
penjualan

Penetepan harga
diskon  dilihat dari
loyalitas pelanggan
dan menetukan
waktu tertentu.
Volume penjualan
dilakukan dengan
potongan harga
untuk menaikan
penjualan. Hubungan
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antara penetapan
harga diskon
menaikan volume
penjualan.

2. Hatane
Samuel,
(2005)

Pengaruh
Kepuasan
Konsumen
Terhadap
Kesetiaan Merek
(Studi kasus
Restoran The
Prime Steak &
Ribs Surabaya)

X1=
Kualitas
Produk
X2=
Kualitas
Pelayanan
X3= Harga
Y=
Kesetiaan
Merek

Hasil dari penelitian
menunjukan terdapat
pengaruh hubungan
positif yang
signifikan antara
kepuasan konsumen
dengan variabel
independent (kualitas
produk, kualitas
pelayanan, harga)
terhadap kesetiaan
merek, hal ini
menunjukkan bahwa
penelitian ini
mendukung teori
kesetiaan merek.

3 Yahudi
Teno,
(2013)

Pengaruh Kualitas
Produk, Harga dan
Promosi Terhadap
Keputusan
Pembelian (Studi
Pada CV.
Mattrassindo Abadi
Selaku Distributor
Spring Bed di
Bogor)

X1=
Kualitas
Produk
X2= Harga
X3=
Promosi
Y=
Keputusan
Pembelian

Dari hasil analisis
regresi ganda bahwa
variable independent,
yaitu kualitasproduk,
harga dan promosi
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadapkeputusan
pembelian CV.
Mattrasindo Abadi.
Jadi, dalam hal ini
dapat
dikatakanbahwa jika
kualitas produk dan
harga yang
ditawarkan seusai
dengan
persepsikonsumenda
n promosi yang
ditunjukkan oleh
perusahaan atas
produk yangdijual
juga baik, maka akan
mengakibatkan
peningkatan
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keputusan
pembelianpada
perusahaantersebut.D
alam hal ini harga
memegang peranan
yang lebihbesar dari
pada kualitas produk
dan promosi dalam
pembentukan
keputusanpembelian

Miler
Franco
Danjour,
Helisabela
do
Nascimento
Pereira
D’anjour,
dan Patrícia
Whebber S.
de Oliveira
(2012)

Evaluasi Pengaruh
Merek dalam
Keputusan
Pembelian
Konsumen

X= Merek
Y=
Keputusan
Pembelian

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
konsumen lebih
memilih sepatu olah
raga bermerek diatas
harga dan
kualitasnya. Namun,
apabila sebuah
sepatu memiliki
harga yang mahal
tapi memiliki
kualitas yang baik
dan sesuai dengan
kebutuhan
konsumen, maka
mereka akan lebih
membelinya, karena
hal ini memberi
manfaat bagi
konsumen yang
dapat digunakan baik
untuk olahraga
maupun jalan-jalan

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran

tersebut terdapat dua variabel independen (Kualitas Produk dan Penetapan Harga)

yang mempengaruhi variabel dependen (Keputusan Pembelian). Dalam penelitian
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ini, peneliti ingin melihat pengaruh kualitas produk dan penetapan harga terhadap

keputusan pembelian green cake & coffee. sehingga dengan adanya kedua hal

tersebut akan mendorong pelanggan atau pembeli untuk memutuskan pembelian

produk green cake & coffee, sehingga dengan adanya kedua hal tersebut akan

mendorong pelanggan atau pembeli untuk memutuskan pembelian produk.

Berbicara tentang kualitas produk, kualitas produk adalah faktor yang penting

dalam meningkatkan keputusan pembelian pada konsumen. Berdasarkan

pengertian-pengertian mengenai kualitas produk yang telah dijelaskan

sebelumnya oleh berbagai para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa kualitas

produk adalah kecocokan produk untuk digunakan oleh konsumen dan seberapa

besar kegunaan produk dalam memuaskan hati konsumen. Dengan adanya

kualitas produk yang dipersepsikan dengan baik dimata konsumen maka

diharapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap Green

Cake & Coffee.

Peneliti menyimpulkan keputusan pembelian adalah tahap dimana

konsumen telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta

mengkonsumsinya. Dalam mengambil keputusan pembelian terdapat beberapa

alternatif, jadi jika seseorang ketika mengambil keputusan harus mempunyai

pilihan antara melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian.

Penetapan harga juga merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan

keputusan pembelian karena untuk melakukan keputusan pembelian didasarkan

dalam berbagai faktor tentunya. Untuk melakukan penetapan harga pengusaha

perlu memperhatikan indikator- indikatornya yakni keterjangkauan harga yang
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dijual dan perbandingan harga dengan pesaing, karena hal terebut akan

berpengaruh dari keputusan pembelian konsumen.

Keputusan Pembelian ini dipengaruhi oleh kualitas produk dan penetapan

harga terhadap konsumen. Dengan adanya upaya meningkatkan kualitas produk

dan memperbaiki penetapan harga diharpakan dapat meningkatkan keputusan

pembelian pada Green Cake & Coffee. Dengan dilakukanya kedua upaya tersebut

yaitu kualitas produk dan penetapan harga sehingga adanya pengaruh dari salah

satu ataupun keduanya diharapkan para konsumen akan merasa semakin percaya

dan tertarik sehingga keputusan pembelian terhadap Green Cake & Coffee

semakin meningkat.

Gambar 2.5

Kerangka Pemikiran

ManajemenPemasaran

Price MixProduk Mix

KualitasProduk PenetapanHarga
KeputusanPembelian

PerilakuKonsumen
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Gambar 2.6

Paradigma Penelitian

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis dapat menarik suatu

hipotesis mengenai pengaruh kualitas produk dan penetapan harga terhadap

keputusan pembelian yaitu :

Statistik: “Jika kualitas produk ditingkatkan dan penetapan harga lebih bersaing

maka keputusan pembelian akan terbentuk”

Kualitas Produk
 Bentuk
 Fitur
 Kualitas kinerja
 Kesan kualitas
 Ketahanan
 Keandalan
 Kemudahan
 Gaya
 Desain


Penetapan Harga
 Keterjangkauanharga barangyang djual
 Perbandinganharga denganpesaing

Keputusan Pembelian
 Pengenalanmasalah
 Pencari Informasi
 EvaluasiAlternatif
 KeputusanPembelian
 Perilaku PascaPembelian



55
Hipotesis Secara Stimulan

Ho1 : tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari kualitas

produk, dan penetapan harga terhadap keputusan pembelian di Green Cake

& Coffee.

Ha1 : terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari kualitas produk,

dan penetapan harga terhadap keputusan pembelian di Green Cake &

Coffee.

Hipotesis Secara Parsial

Ho2 : tidak terdapat pengaruh secara parsial antara kualitas produk terhadap

keputusan pembelian di Green Cake & Coffee.

Ha2 : terdapat pengaruh secara parsial antara kualitas produk terhadap

keputusan pembelian di Green Cake & Coffee.

Ho3 : tidak terdapat pengaruh secara parsial antara penetapan harga terhadap

keputusan pembelian di Green Cake & Coffee.

Ha3 : terdapat pengaruh secara parsial antara penetapan harga terhadap

keputusan pembelian di Green Cake & Coffee.


