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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup dan berkembang untuk mendapatkan 

laba. Pemasaran memiliki peranan penting dalam menentukan sukses atau 

tidaknya bisnis usaha suatu perusahaan. Berikut beberapan pengertian 

pemasaran menurut para ahli :  

 Menurut Buchari Alma (2007:5) :  

 Pemasaran adalah proses merencanakan konsepsi, promosi dan 

distribusi ide, menciptakan peluang yang memuaskan individu dan 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

 Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007:6) :  

 Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

melalui proses penciptaan, penawaran, pertukaran nilai produk atau jasa, 

dimana kegiatan bisnis ini dirancang untuk mendistibusikan barang dari 

produsen kepada konsumen untuk mencapai sasaran dan tujuan dari 

perusahaan.  
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran memegang peranan penting dalam suatu 

perusahaan. Kegiatan dari pemasaran harus dapat dikelola dengan sistem 

manajerial yang tepat dengan tujuan pemasaran. Berikut beberapa pengertian 

menurut para ahli mengenai manajemen pemasaran :  

 Menurut Kotler dan Keller (2007:6) :  

 Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul.  

  Sedangkan menurut Sunarto (2006:13) :  

 Manajemen pemasaran adalah sebagai pelaksanaan tugas untuk 

mencapai pertukaran yang diharapkan dengan pasar sasaran. 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan seni dan ilmu dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai 

pasar sasaran, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan 

dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.  

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

Kegiatan pemasaran secara umum ditentukan oleh konsep pemasaran yang 

disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran 

merupakan serangkaian variabel pemasaran yang dapat perusahaan gunakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan.  

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:23) :  

 Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya. 
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 Sedangkan menurut Buchari Alma (2007:205) : 

 Marketing mix adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil yang paling memuaskan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang berfungsi sebagai 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:100) Perusahaan yang 

memproduksi barang harus dapat mengkombinasikan unsur-unsur dalam 

bauran pemasaran (marketing mix) pada produk atau jasanya. Terdapat empat 

unsur dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, diantaranya produk 

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion).   

1. Produk  

Tawaran berwujud dari perusahaan kepada pasar yang mencakup kualitas, 

rancangan, bentuk, merek, kemasan. 

2. Harga  

Penawaran nilai suatu barang kepada pelanggan yang dinyatakan dengan 

uang. 

3. Tempat  

Kegiatan pemasaran untuk mempermudah penyampaian barang dari 

produsen kepada konsumen.  

4. Promosi  

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan memberitahukan tentang produk perusahaan.  
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2.3 Produk  

2.3.1 Pengertian Produk  

Produk merupakan elemen paling mendasar dari bauran pemasaran 

(marketing mix). Dikatakan paling mendasar karena dengan produklah 

perusahaan dapat menetapkan harga, menyalurkan produk-produknya melalui 

saluan distribusi mereka, dan mengkomunikasikan produk tersebut dengan 

bauran yang tepat. 

 Adapun definisi produk menurut Kotler dan Keller (2007:139) :  

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar, untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas 

barang, jasa, pengalaman, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, 

informasi, dan ide.  

 Sedangkan menurut Buchari Alma (2007:139) : 

 Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik 

pabrik, nama baik pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 

seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud yang ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

2.3.2 Tingkatan Produk  

 Tingkatan produk menurut Kotler dan Keller (2007:267) diantaranya :  

1. Produk Utama (Core Benefit) 

Manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan 

dari setiap produk.  

2. Produk Dasar (Basic Product)  

Produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar 

(rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 
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3. Produk Harapan (Expected Product) 

Produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya 

secara normal diharapkan dan disepakati oleh pembeli. 

4. Produk Pelengkap (Augmented Product) 

Berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat 

dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa 

dibedakan dengan berbagai pesaing. 

5. Produk Potensial (Potential Product) 

Segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan 

untuk suatu produk dimasa mendatang. 

 

 

Gambar 2.1 

Lima Tingkatan Produk 

 

Sumber : Kotler & Keller (2007:268) 
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2.3.3 Hirarki Produk  

Setiap Produk mempunyai peranan didalam hirarki produk untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun hirarki produk menurut Kotler 

dan Keller (2007:269) adalah sebagai berikut : 

1. Keluarga Kebutuhan (Need Family) 

Adalah kebutuhan inti yang mendasari keberadaan suatu kelompok produk. 

2.  Keluarga Produk (Product Family) 

Semua kelas produk yang dapat memenuhi kebutuhan inti dengan lumayan 

efektif. 

3.  Kelas Produk (Product Class) 

Adalah sekelompok produk dalam keluarga produk yang diakui mempunyai 

ikatan fungsional tertentu. 

4.  Lini Produk (Product Line) 

Adalah sekelompok produk dalam kelas produk yang saling terkait erat 

karena produk tersebut melakukan fungsi yang sama, dijual kepada 

kelompok pelanggan yang sama, dan dipasarkan melalui saluran yang sama, 

atau masuk kedalam rentang harga tertentu. 

5.  Jenis Produk (Product Type) 

Yaitu sekelompok barang dalam lini produk yang sama-sama memiliki salah 

satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk tersebut. 

6. Merek (Brand) 

Yaitu nama yang diasosiasikan untuk mengidentifikasi produk. 

7. Unit Produk (Product Variant) 

Yaitu suatu unit tersendiri dalam suatu merek atau lini produk yang dapat 

menurut kriteria produk. 
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2.3.4 Klasifikasi Produk 

Pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan karakteristik produk 

yaitu daya tahan (durability), wujud (tangibility), dan penggunaan (use). 

Setiap jenis produk memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai.  

Klasifikasi produk menurut Tjiptono (2008:98) adalah sebagai berikut : 

A. Menurut Daya Tahan dan Wujud  

1. Barang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Merupakan barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu 

atau beberapa kali penggunaan saja. Contoh : sabun, makanan, 

minuman, dan lain-lain. 

2. Barang tahan lama (durable goods)  

Barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam kurun waktu yang 

panjang dan biasanya tetap bertahan sehingga banyak sekali 

penggunaannya. Contoh : lemari es, peralatan mesin, pakaian, dan lain-

lain.  

3. Jasa (service) 

Merupakan barang tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah 

habis, jasa merupakan kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual. Contoh : bengkel reparasi, salon kecantikan, 

hotel, kursus, dan lain-lain.  

B. Menurut Tujuan Pembelian 

1. Barang konsumen (consumer goods) 

Merupakan produk yang dibeli bertujuan untuk dikonsumsi pribadi 

atau digunakan untuk pengguna akhir. Pemasar biasanya 

mengelompokkan barang-barang tersebut berdasarkan kebiasaan 

konsumen berbelanja, terdiri dari :  

A. Convenience goods 

Barang-barang yang biasanya sering dibeli pelanggan dengan cepat 

dan dengan usaha yang sangat sedikit. Contohnya meliputi produk 
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tembakau, sabun, dan koran. Barang sehari-hari dapat dibagi lagi 

menjadi :  

a. Kebutuhan pokok (staples) 

Barang yang dibeli konsumen secara teratur. Contohnya 

seorang pembeli mungkin secara rutin membeli beras, sabun 

mandi, dan sikat gigi.  

b. Barang dadakan (impulse goods) 

Barang yang dibeli berdasarkan keinginan seketika tanpa 

perencanaan atau usaha pemcarian. Barang impulse sering kali 

diletakkan dekat kasir agar mudah terlihat dan konsumen 

menjadi teringat untuk membelinya. Contohnya permen dan 

majalah.  

c. Barang darurat (emergency goods) 

Barang yang dibeli saat ada kebutuhan mendesak. Contohnya 

payung, sepatu.  

B. Shopping goods 

Barang-barang yang biasanya dibandingkan dan berdasarkan 

kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan 

pembelian. Contohnya meliputi furniture, pakaian, mobil bekas, 

dan peralatan rumah tangga yang besar. Barang belanja dapat 

dibagi lagi menjadi :  

a. Barang shopping homogen 

Barang dengan mutu yang serupa tetapi mempunyai harga yang 

dicakup berbeda sehingga dapat dijadikan alasan perbandingan 

dalam berbelanja. Contohnya TV, komputer, handphone, dan 

lain-lain.  

b. Barang shopping heterogen 

Barang dengan berbeda dalam hal keistimewaan dan jasa 

produk yang mungkin lebih penting dari harganya. Contohnya 

pakaian dan peralatan rumah tangga. 
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C. Barang khusus (speciality goods) 

Barang-barang karakteristik unik dan identifikasi merek untuk 

memperoleh barang-barang atau sekelompok pembeli yang cukup 

besar bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. 

Contohnya meliputi merek dan jenis barang mewah, mobil, 

peralatan fotografi. 

D. Barang yang tidak dicari (unsought goods) 

Barang-barang yang tidak diketahui kosumen atau diketahui 

namun secara normal konsumen tidak berfikir untuk membelinya. 

Produk-produk baru seerti pendeteksi asap dan pengolah makanan 

adalah barang unsought sehingga konsumen diberitahu produk 

tersebut melalui iklan.  

2. Barang Industri (industrial goods) 

Barang yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk keperluan 

bisnis atau proses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana mereka 

memasuki proses produksi dan harganya. Barang industri dibagi 

kedalam beberapa kelompok, yaitu :  

a. Bahan dan suku cadang (material and parts) 

Barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. 

Bahan dan suku cadang dibagi menjadi dua kelas, yaitu : bahan-

bahan mentah dan suku cadang manufaktur. 

b. Barang modal (capital item) 

Barang lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan 

produk jadi. Barang modal mencakup dua kelompok, yaitu : 

instalasi dan peralatan. 

c. Layanan bisnis dan pasokan (supplies and business sevice) 

Barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan 

atau pengelolaan produk jadi.   
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2.4 Atribut Produk  

2.4.1 Pengertian Atribut Produk  

Suatu produk tidak terlepas dari atribut produk untuk mengkomunikasikan 

manfaat produk kepada konsumen. Hal itu dikarenakan terdapat unsur-unsur 

dalam atribut produk yang biasanya diinginkan dan dibutuhkan konsumen, 

seperti harga, merek, kemasan, dan atribut produk lainnya. 

 Definisi atribut produk menurut Simamora (2005:147) :  

 Atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh 

pembeli pada saat membeli produk, seperti harga, kualitas, 

kelengkapan fitur, desain, layanan purna jual dan lain-lain. 

Menurut Tjiptono (2008:103) :  

 Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2009:137) :  

Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat 

produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli.  

Dari definisi di atas maka disimpulkan bahwa atribut produk adalah suatu 

komponen faktor-faktor dari unsur-unsur produk yang dapat dipertimbangkan 

dan dianggap penting sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan 

konsumen dalam membeli suatu produk yang memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya.  
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2.4.2 Unsur-unsur Atribut Produk  

Setiap produk memiliki unsur-unsur atribut yang berbeda-beda, sehingga 

perusahaan harus dapat menyesuaikan hal tersebut dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen agar produknya menjadi pilihan utama. Unsur-unsur 

atribut produk menurut Tjiptono (2008:104) meliputi :  

1. Merek (Brand) 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol / lambing, warna, gerak 

atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapan 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek 

yang baik dapat menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan 

kualitas. Merek memegang peranan penting dalam pemasaran. Merek 

sendiri digunakan untuk beberapa tujuan yaitu sebagai identitas, alat 

promosi, membina citra, dan untuk mengendalikan pasar. 

2. Kemasan (Package) 

Merupakan proses yang bekaitan dengan perancangan dan pembuatan 

wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. 

Kemasan yang inovatif dapat memberikan perusahaan keunggulan 

terhadap pesaingnya. Terdapat beberapa fungsi utama kemasan yaitu 

melindungi produk, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi 

konsumen, dan mempromosikan produk kepada konsumen.  

3. Pemberian Label (Labeling) 

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari 

suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dari 

penjual. Secara garis besar terdapat tiga macam label, yaitu :  

a. Brand Label 

Yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada 

kemasan. 

b. Descriptive Label 

Yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan 

konstruksi atau pembuatan, perawatan atau perhatian dan kinerja 
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produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan 

dengan produk. 

c. Grade Label 

Yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan 

suatu huruf, angka atau kata.  

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Service) 

Layanan pelengkap dapat diklasifikasikan menjadi delapan kelompok, 

yaitu informasi, konsultasi, ordertaking, hospitality, caretaking, expection, 

billing, dan pembayaran.  

5. Jaminan (Guarantee) 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya 

kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila 

produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau 

dijanjikan. 

6. Harga (Price) 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan 

yang diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang di pertukarkan 

konsumen untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau 

kepemilikan barang atau jasa. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2009:206) unsur-unsur atribut 

produk meliputi :  

1. Kualitas Produk (Product Quality) 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, 

ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan 

atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Agar dapat 

bersaing dipasar secara berhasil produk harus memiliki mutu superior 

dibandingkan dengan produk-produk pesaing lainnya. Hanya perusahaan 

yang memiliki kualitas terbaik yang akan berhasil memenangkan 

persaingan. 
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2. Fitur Produk (Product Features) 

Fitur produk merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Sebuah 

produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur. Perusahaan dapat 

menciptakan model tingkatan yang lebih tinggi dengan menambahkan 

berbagai fitur. Beberapa produsen yang inovatif selalu berusaha 

menciptakan fitur-fitur produk yang lebih menarik dibandingkan dengan 

produk pesaing mereka, dan itu merupakan salah satu cara efektif untuk 

memenangkan persaingan. 

3. Gaya dan Desain Produk (Product Style and Design) 

Cara lain untuk menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya 

dan desain produk yang khas. Gaya mengedepankan tampilan luar dan 

menjelaskan penampilan produk tertentu. Sedangkan desain yang baik 

dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan 

penampilannya. Produk dengan desain yang canggih dapat menarik minat 

pembelian. Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, dan 

memberikan keunggulan bersaing di pasar sasaran.  

Atribut-atribut dalam suatu produk tersebut menjadikan sebuah ciri yang 

membedakan produk sejenis antara perusahaan satu dengan yang lainnya.  

2.4.3 Pendekatan Atribut Produk  

Pendekatan atribut mempunyai pandangan bahwa konsumen dalam 

membeli produk tidak hanya karena daya guna dari produk tersebut, tetapi 

karena karakteristik atau atribut-atribut yang disediakan oleh produk tersebut. 

Pertimbangan yang pertama dilakukan oleh konsumen adalah membandingkan 

nilai-nilai atribut pada masing-masing barang atau jasa tersebut. Simamora 

(2005:16). 
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Menurut Simamora (2005:17), proses evaluasi dalam diri konsumen untuk 

memutuskan suatu keputusan pembelian berdasarkan atribut produk sulit 

diketahui, adapun penjelasan yang dapat dijabarkan dalam pemasaran adalah 

asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Pertama, diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai 

kumpulan   atribut. 

2. Kedua, tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masing-masing. Konsumen memiliki 

penekanan yang berbeda-beda dalam menilai atribut apa yang paling 

penting. 

3. Ketiga, konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak 

produk pada setiap atribut. 

4. Keempat, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam 

sesuai dengan perbedaan atribut. 

5. Kelima, konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda 

dengan atribut yang berbeda melalui prosedur evaluasi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa atribut produk merupakan 

faktor yang penting bagi konsumen untuk membandingkan dan memilih 

produk mana yang akan dibeli. Sehingga setiap atribut produk akan 

mempengaruhi sikap pembeli terhadap produk tersebut.  

2.5 Perilaku Konsumen 

2.5.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Definisi perilaku konsumen menurut Kotler dan Amstrong (2009:158) : 

 Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian kosumen akhir, 

perorangan dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk 

konsumsi pribadi.   
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Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2007:6) : 

 Perilaku konsumen terpusat pada era individu mengambil keputusan 

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia guna 

membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk membeli barang atau 

jasa yang berhubungan dengan konsumsi untuk keperluan pribadi.  

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2007:166) terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut :  

1. Faktor Budaya 

a. Budaya 

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. 

b. Sub Budaya 

Sub budaya merupakan bagian dari budaya yang meliputi : agama, 

kewarganegaraan, ras, dan daerah geografis.  

c. Kelas Sosial 

Kelas sosial digolongkan berdasarkan pekerjaan, pendidikan, 

pemasukan atau pendapatan, dan faktor lainnya. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok Acuan 

Kelompok acuan merupakan perilaku dan gaya hidup seseorang, 

mempengaruhi sikap dan konsep diri sesesorang. 

b. Keluarga 

Lingkungan di dalam keluarga mempengaruhi sikap seseorang. Setiap 

anggota keluarga memiliki pengaruh dalam tindakan pembelian. 
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c. Peran dan Status 

Peran dan status sangat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap 

pembelian demi menjaga gengsi dan menunjukkan keberadaan mereka 

dalam masyarakat. 

3. Faktor Pribadi 

a. Umur dan Tahap Siklus Hidup 

Seiring dengan bertambahnya umur dan berjalannya waktu tentu 

membawa perubahan perilaku konsumen terhadap banyak hal, 

termasuk produk yang akan dibeli dan di konsumsi. 

b. Pekerjaan 

Bagi kalangan pekerja tentu perilaku yang ada dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan mereka termasuk keputusan untuk membeli dan 

menggunakan sebuah produk. 

c. Situasi Ekonomi 

Keadaan ekonomi dari individu mempengaruhi perilaku pembelian. 

Besar kecilnya pendapatan turut menjadi pertimbangan dalam 

melakukan pembelian. 

d. Gaya Hidup 

Menggambarkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial atau kepribadian 

seseorang. Gaya hidup menunjukkan seluruh pola kegiatan dan 

interaksi seseorang. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian biasanya di deskripsikan berdasarkan sifat-sifat seperti 

kepercayaan diri, dominasi, sosialitas, otonomi, sifat pertahanan, 

adaptasi, dan agresifitas. Kepribadian berguna dalam menganalisa 

perilaku konsumen untuk produk dan pemilihan merek tertentu. 

4. Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Mendapatkan kepuasan atas barang atau jasa merupakan motivasi 

terkuat yang dilandasi rasa butuh atas barang atau jasa. 
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b. Persepsi 

Merupakan proses menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan 

informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. 

Orang memperoleh rangsangan dapat membentuk persepsi berbeda-

beda. 

c. Pembelajaran 

Terjadi karena pengaruh antara dorongan, stimulan, tanggapan dan 

penguatan.  

d. Keyakinan dan Sikap 

Adanya sikap yakin setelah melakukan pertimbangan akan membawa 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang atau 

jasa. 

2.6 Loyalitas Konsumen 

2.6.1 Pengertian Loyalitas Konsumen 

Setiap perusahaan memiliki harapan dapat memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan serta keinginan konsumen yang setiap saat dapat berubah-ubah. 

Jika harapan perusahaan tersebut sudah dapat terpenuhi maka konsumen pun 

akan memberikan loyalitasnya terhadap perusahaan dengan cara membeli 

ulang produk dari perusahaan, bahkan dapat memberitahukan kepada orang 

lain. Loyalitas sendiri timbul bukan karena paksaan dari pihak manapun tetapi 

timbul dengan sendirinya sejalan dengan apa yang sudah dirasakan oleh 

pribadi maupun yang sudah dilakukan oleh perusahaan bagi konsumennya. 

 Definisi loyalitas menurut Griffin (2008:5) :  

 Loyalitas adalah pembentukan sikap dan pola perilaku seorang 

konsumen terhadap pembelian dan penggunaan produk merupakan 

hasil dari pengalaman mereka sebelumnya.  
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 Menurut Ali Hasan (2008:83) : 

Loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang yang membeli, 

khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. 

Menurut Kotler dan Keller (2007:175) :  

 Loyalitas adalah komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi 

atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan 

meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi 

menyebabkan peralihan perilaku  

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa loyalitas merupakan 

komitmen yang dipegang kuat oleh seorang konsumen terhadap pembelian 

suatu produk secara konsisten dan berulang-ulang yang ditawarkan oleh 

perusahaan sehingga konsumen dapat menggunakan kembali produk dari 

perusahaan hasil dari pengalaman mereka sebelumnya. 

2.6.2 Karakteristik Loyalitas Konsumen 

Bagi perusahaan yang memiliki pelanggan yang cukup loyal merupakan 

hal yang sangat berharga dan harus dipertahankan. Menurut Griffin (2008:31) 

mengemukakan beberapa karakteristik loyalitas konsumen sebagai berikut :  

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

2. Melakukan pembelian antar lini produk dan jasa  

Pelanggan melakukan pembelian antar lini produk atau jasa yang di 

tawarkan oleh perusahaan. 

3. Mereferensikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain 

Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan 

produk tersebut terhadap orang lain. 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran produk sejenis yang dihasilkan 

oleh pesaing. 
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Dari uraian beberapa karakteristik diatas dapat menunjukkan bahwa 

loyalitas konsumen merupakan sikap positif dari konsumen yang melakukan 

pembelian secara ulang yang konsisten terhadap barang atau jasa.  

2.6.3 Mengukur Loyalitas 

Menurut Ali Hasan (2008:91) menjelaskan ada berbagai cara dalam 

mengukur loyalitas, yaitu :  

1. Loyalitas pelanggan dapat ditelusuri melalui ukuran-ukuran, seperti 

defection rate, jumlah dan kontinuitas pelanggan inti, longevity of core 

customers, dan nilai bagi pelanggan inti sebagai hasil suatu kualitas, 

produktivitas, reduksi biaya dari waktu siklus yang singkat. 

2. Data loyalitas diperoleh dari umpan balik pelanggan yang dapat 

dikumpulkan melalui berbagai cara yang tingkat efektifitasnya bervariasi. 

3. Lost customers analyst, analisa non pelanggan, masukan dari karyawan, 

masukan dari distributor atau pengecer, wawancara individual secara 

mendalam. 

2.6.4 Loyalitas dan Siklus Pembelian 

Menurut Griffin (2008:18) pembelian pertama kali akan bergerak melalui 

lima langkah. Langkah pertama menyadari produk. Langkah kedua melakukan 

pembelian awal kemudian pembeli bergerak melalui dua tahap pembentukan 

sikap, yang satu disebut evaluasi pasca pembelian dan yang lainnya disebut 

keputusan membeli kembali. Langkah terakhir adalah pembelian kembali.  

1. Kesadaran  

Langkah pertama menuju loyalitas dimulai dengan kesadaran pelanggan 

akan produk perusahaan. Pada tahap ini perusahaan mulai membentuk 

pangsa pikiran yang dibutuhkan untuk memposisikan ke dalam pikiran 

calon pelanggan bahwa produk atau jasa perusahaan lebih unggul dari 

pesaing. Kesadaran dapat timbul dari berbagai cara : iklan konvensional 

(radio, TV, koran), iklan web, komunikasi dari mulut ke mulut.  
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2. Pembelian Awal 

Pembelian pertama kali merupakan langkah penting dalam memelihara 

loyalitas. Baik itu dilakukan secara online maupun offline, pembelian 

pertama kali merupakan pembelian percobaan sehingga perusahaan dapat 

menanamkan kesan positif atau negatif kepada pelanggan dengan produk 

atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

3. Evaluasi Pasca Pembelian 

Setelah pembelian dilakukan, pelanggan secara sadar atau tidak sadar akan 

mengevaluasi transaksi. Bila pelanggan merasa puas, atau 

ketidakpuasannya tidak terlalu mengecewakan sampai dapat dijadikan 

dasar pertimbangan beralih ke pesaing maka pelanggan akan membeli 

kembali di waktu mendatang. 

4. Keputusan Membeli Kembali 

Komitmen untuk membeli kembali merupakan sikap yang paling penting 

bagi loyalitas, bahkan lebih penting dari kepuasan. Singkatnya, tanpa 

pembelian berulang tidak ada loyalitas. Motivasi untuk membeli kembali 

berasal dari lebih tingginya sikap positif terhadap produk atau jasa 

alternatif yang potensial. 

5. Pembelian Kembali 

Langkah terakhir dalam siklus pembelian adalah pembelian kembali yang 

aktual. Untuk dapat dianggap benar-benar loyal, pelanggan harus terus 

membeli kembali dari perusahaan yang sama, mengulangi langkah ketiga 

sampai kelima berkali-kali.  

2.6.5 Jenis-jenis Loyalitas Konsumen 

Menurut Griffin (2008:22) ada empat jenis yang dikemukakan tentang 

loyalitas konsumen, yaitu :  

1. Tanpa Loyalitas 

Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak mengemangkan loyalitas 

tehadap produk atau jasa tertentu. Keterikatan pelanggan yang rendah 
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terhadap produk atau jasa perusahaan dikombinasikan dengan tingkat 

pembelian berulang yang rendah menunjukkan tidak adanya loyalitas. 

Secara umum, perusahaan harus menghindari membidik para pembeli jenis 

ini karena mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan yang loyal. 

2. Loyalitas Lemah 

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah (inertia loyalty) jenis pelanggan yang 

mempunyai sifat seperti ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. 

Alasan yang digunakan untuk pembelian produk atau jasa biasanya karena 

sudah terbiasa memakai atau karena faktor situasi. Loyalitas macam ini 

paling umum terjadi pada produk atau jasa yang sering dipakai, akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan dapat mengubah loyalitas yang lemah 

kedalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi dengan cara perusahaan lebih 

aktif mendekati pelanggan dan meningkatkan diferensiasi positif dibenak 

konsumen mengenai produk atau jasa perusahaan dibandingkan dengan 

produk pesaing. 

3. Loyalitas Tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi (latent loyalty). 

Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan 

bukan pengaruh sikap yang menentukan pembelian berulang. 

4. Loyalitas Premium 

Merupakan jenis loyalitas yang terjadi jika suatu tingkat keterikatan yang 

tinggi berjalan selaras dengan tingkat pembelian ulang yang tinggi pula. 

Loyalitas jenis inilah yang diharapkan datang setiap usaha. Pada tingkat 

preferensi yang paling tinggi maka orang-orang akan merasa bangga jika 

menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan 

senang hati membagi pengetahuan dari pengalaman mereka kepada teman 

atau keluarga mereka. 
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2.6.6 Tahap Pembentukan Loyalitas Konsumen 

Menurut Griffin (2008:35) loyalitas konsumen terdiri dari tujuh tahapan, 

yaitu :  

1. Suspect  

Merupakan orang yang mungkin membeli produk atau jasa perusahaan. 

Dikatakan suspect karena perusahaan percaya atau menyangka mereka 

akan membeli, tetapi perusahaan masih belum cukup yakin. 

2. Prospect  

Merupakan orang yang membutuhkan produk atau jasa perusahaan dan 

memiliki kemampuan untuk membeli. Meskipun prospect belum membeli 

dari perusahaan, tetapi mungkin telah mendengar tentang perusahaan, 

membaca tentang perusahaan, atau ada orang yang merekomendasikan 

perusahaan kepadanya. Prospect mungkin tahu siapa perusahaan, dimana 

perusahaan dan apa yang perusahaan jual, akan tetapi mereka masih belum 

membeli produk dari perusahaan. 

3. Prospect yang Diskualifikasi 

Merupakan prospect yang telah cukup dipelajari oleh perusahaan untuk 

mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan atau tidak memiliki 

kemampuan membeli produk dari perusahaan. 

4. Pelanggan Pertama Kali 

Merupakan orang yang telah membeli produk atau jasa dari perusahaan 

satu kali. Orang tersebut bisa jadi merupakan pelanggan perusahaan dan 

sekaligus juga pelanggan pesain perusahaan. 

5. Pelanggan Berulang 

Merupakan orang yang telah membeli dari perusahaan dua kali atau lebih. 

Mereka mungkin telah membeli produk yang sama dua kali atau membeli 

dua produk atau jasa yang berbeda pada dua kesempatan atau lebih. 
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6. Klien 

Klien membeli apapun yang perusahaan jual yang dapat mereka gunakan. 

Klien membeli secara teratur. Perusahaan memiliki hubungan yang kuat 

dan berlanjut yang menjadikannya kebal terhadap tarikan pesaing. 

7. Penganjur (Advocate) 

Pada tahap ini sama halnya dengan klien, pendukung membeli apapun 

yang perusahaan jual dan dapa digunakan serta membelinya secara teratur. 

Tetapi, penganjur juga mendorong orang lain untuk membeli dari 

perusahaan, membicarakan perusahaan, melakukan pemasaran bagi 

perusahaan dan membawa pelanggan kepada perusahaan.  

2.6.7 Menjaga Loyalitas Konsumen 

Menurut Griffin (2008:183) terdapat empat cara agar pelanggan tidak 

beralih kepada produk atau jasa pesaing. Berikut keempat cara tersebut :  

1. Mempermudah pelanggan memberi umpan balik  

Salah satu kegiatan yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah 

mencari keluhan pelanggan, memudahkan pelanggan untuk memberi 

umpan balik. Tanyalah pelanggan secara teratur mengenai pembelian 

terakhir mereka. Apakah pembelian itu memenuhi kebutuhan mereka, 

apakan itu yang menjadi harapan mereka, bagaimana cara untuk 

meningkatkannya.  

2. Memberikan bantuan kepada pelanggan setiap saat 

Setelah perusahaan memperoleh umpan balik dari pelanggan, perusahaan 

harus bertindak dengan cepat. Bila pelanggan menghubungi untuk 

menyampaikan keluhan, perusahaan harus memberi respon dengan segera, 

sebaiknya dengan menyelesaikan masalahnya, tetapi setidaknya dengan 

menegaskan maksud perusahaan untuk menyelesaikan masalah secepat 

mungkin. Bila pelanggan harus menghubungi perusahaan lebih dari satu 

kali atas satu masalah, pelanggan lebih cenderung untuk merasa tidak puas 

walaupun pembicaraan kedua menghasilkan penyelesaian. 
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3. Mengurangi terjadinya ketidakpuasan atas reparasi, pembayaran kembali 

dan pemberian jaminan 

Reparasi, pembayaran kembali dan pemberian jaminan sering menjadi 

sumber dari kekecewaan para pelanggan. Perhatikan bagaimana sebuah 

perusahaan bekerja untuk mencegah ketidakpuasan yang timbul selama 

penanganan masalah semacam itu. Berikut beberapa prinsip perusahaan 

yang dirancang untuk menjamin bahwa masalah dapat cepat dikoreksi 

yaitu :  

a. Menawarkan produk bermutu 

Perusahaan tidak dapat memperoleh loyalitas pelanggan bila produk 

yang perusahaan jual terus mengalami kerusakan. 

b. Mempercayakan perbaikan kepada ahli 

Dengan mengalami masalah yang harus dibetulkan, orang-orang 

reparasi menjadi pemberi pelayanan yang lebih baik. Keterampilan 

teknis mereka meningkat dan demikian pula simpati mereka terhadap 

pelanggan. 

c. Menetapkan jam pelayanan sesuai dengan panggilan pelanggan 

Analisis kapan orang menelepon untuk meminta bantuan dan 

kemudian menugaskan staf sesuai dengan kebutuhan. 

d. Mengerjakan barang reparasi sesuai standar pabrik 

Setiap pelanggan menginginkan agar pekerjaan reparasi dilakukan 

dengan benar saat pertama kali dilakukan, bila tidak makan akan 

timbul rasa tidak puas.  

4. Menghibur pelanggan yang sedang marah 

Dengan sistem umpan balik dan keluhan pelanggan yang meningkat 

mutunya, terjadi lebih banyak interaksi dengan pelanggan. Prinsip-prinsip 

yang dirancang untuk membantu mengurangi ketidakpuasan pada tahap 

awal dan mencegah meningkatnya amarah pelanggan. Bahkan di 

perusahaan terbaik sekalipun, pelanggan yang marah kadanag-kadang 

muncul. Pelanggan yang marah dapat diselamatkan dengan cara berikut :  
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a. Biarkan pelanggan mengeluarkan amarahnya. 

b. Beritahu pelanggan bahwa perusahaan mengerti akan masalahnya. 

c. Cari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

d. Sarankan solusi berdasarkan keinginan pelanggan. 

e. Bila pelanggan tidak senang dengan solusi perusahaan, tanyakan 

kepada pelanggan tersebut apa yang dianggap adil. 

f. Lakukan telepon tindak lanjut.  

2.6.8 Keuntungan dari Konsumen yang Loyal 

Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki 

pelanggan yang loyal menurut Griffin (2008:11) antara lain : 

a. Biaya pemasaran menjadi berkurang.  

b. Biaya transaksi menjadi lebih rendah. 

c. Biaya perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi berkurang. 

d. Dapat meningkatkan penjualan silang (cross selling) yang akan 

memperbesar pangsa pasar perusahaan. 

e. Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif dengan asumsi 

bahwa pelanggan yang loyal juga merasa puas. 

f. Biaya kegagalan menjadi menurun (seperti biaya pengurangan pengerjaan 

ulang, biaya klaim garansi, dan lainnya). 

2.7 Hubungan Atribut Produk dengan Loyalitas Konsumen 

Atribut-atribut yang terdapat dalam setiap produk menjadi bagian 

pertimbangan konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Dalam 

melakukan evaluasi atas alternatif-alternatif pemuas kebutuhan, konsumen 

akan memilih dengan atribut-atribut yang memiliki nilai yang paling tinggi. 

Nilai berarti memberi pelanggan semua yang mereka inginkan dan sama sekali 

tidak memberikan apa yang tidak mereka inginkan seperti memberikan mutu 

terbaik dan harga terbaik serta dengan pelayanan yang baik pula.  
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Atribut produk untuk setiap produk berbeda-beda tergantung dari 

produknya itu sendiri. Secara kasat mata, atribut tersebut menjadi bahan 

pertimbangan utama para konsumen untuk memilihnya dalam jangka panjang. 

Konsumen akan membeli suatu produk jika ia bisa mengambil manfaat atau 

keuntungan lebih banyak dari harga yang ia bayarkan.  

Konsumen melihat setiap produk sebagai kumpulan dari sifat-sifat, ciri 

tertentu yang tercermin dari atribut-atribut yang melekat pada suatu produk. 

Atribut sebagai keseluruhan isi dari produk yang akan mereka beli. Atribut 

produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 

dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pembelian suatu produk.    

Sepanjang suatu produk dapat memberikan keuntungan yang maksimal 

dihati konsumen, maka konsumen itu akan loyal. Loyalitas pelanggan sangat 

diharapkan oleh perusahaan selain dapat meningkatkan laba, juga merupakan 

alat promosi yang paling baik. Karena pelanggan yang loyal akan 

menceritakan pengalamannya selama memakai produk dari perusahaan 

tersebut. 

Dalam penelitian yang ditulis oleh Novita Tri Handayani (2012) pada 

jurnal Analisis Manajemen Universitas Negeri Semarang mengenai Pengaruh 

Atribut Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Green Product Sepeda Motor 

Honda Injection, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa atribut produk 

berpengaruh cukup kuat terhadap loyalitas konsumen pada sepeda motor 

Honda Injection. Begitu pula penelitian yang dikaji oleh Mega Rosalia (2011) 

dalam jurnal online Universitas Negeri Surabaya mengenai Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Kerudung Produk Rabbani Pada 

Komunitas Mahasiswi Muslim di Unesa Ketintang, penelitian ini menarik 

kesimpulan bahwa atribut produk kerudung Rabbani berpengaruh cukup kuat 

terhadap loyalitas kosumen pada komunitas mahasiswi muslim di Unesa 

Ketintang. Adapun penelitian yang telah dikaji oleh Mohamad Dimyati (2011) 

dalam jurnal Aplikasi Manajemen Universitas Brawijaya mengenai Pengaruh 

Atribut Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Pond’s, penelitian ini 
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menarik kesimpulan bahwa atribut produk Pond’s berpengaruh secara positif 

terhadap loyalitas pelanggan di Kabupaten Jember.  

Dengan demikian berdasarkan ketiga hasil penelitian sebelumnya 

menyatakan bahwa atribut produk berperan penting dan memiliki pengaruh 

secara positif terhadap loyalitas konsumen.   

 


