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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsi pemasaran yang baik, 

perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan kriteria produk sesuai 

dengan yang diinginkan oleh konsumen, ke tangan konsumen dengan memuaskan. 

Bagi suatu perusahaan, aktivitas pemasaran mempunyai peranan yang sangat 

penting, karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan perputaran yang 

memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu 

aktivitas pemasaran dilakukan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang sesuai 

dengan harapan. Di bawah ini terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. 

Menurut Kotler dan Keller pengertian pemasaran secara sosial dialih 

bahasakan oleh Bob Sabran, MM (2009:1) adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana 

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”.    

Sedangkan, dalam pengertian manajerial, pemasaran kerap kali dianalogikan 

sebagai seni menjual produk-produk. Berikut pengertian pemasaran menurut Kotler 

dan Keller dialih bahasakan oleh Bob Sabran, MM (2009:1) sebagai berikut : 
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“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”. 

Dari kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pemasaran merupakan suatu aktivitas manusia atau organisasi yang meliputi 

perencanaan, penentuan harga, promosi, dan penyaluran barang dan jasa, baik itu 

antar organiasi bisnis maupun antara organisasi dengan konsumen untuk 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui proses penciptaan, dan 

pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran memiliki peranan yang krusial dalam sebuah 

perusahaan, karena manajemen pemasaran mengatur seluruh kegiatan pemasaran. 

Adapun pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller dialih 

bahasakan oleh Bob Sabran, MM (2009:6) : 

“Manajemen Pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.    

Dengan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

adalah suatu seni atau ilmu dalam memilih, mendapatkan, menjaga, serta 

menumbuhkan pelanggan melalui proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh suatu perusahaan. 

2.1.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

Setelah menentukan pasar sasaran serta posisi produk yang diinginkan dalam 

bentuk konsumen, perusahaan perlu mendesain program agar produk dapat 

memperoleh respon dari pasar sasaran. Dalam pemasaran diperlukan suatu alat, alat 
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disini adalah program yang dapat di kontrol oleh perusahaan. Alat tersebut lazim 

disebut bauran pemasaran (marketing mix). 

  Menurut Alma (2007:205) dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan 

Pemasaran Jasa, menjelaskan bauran pemasaran adalah sebagai berikut: 

“Marketing Mix merupakan strategi mencampur kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil paling memuaskan”. 

Kotler dan Keller mendefinisikan Bauran Pemasaran diterjemahkan oleh 

Molan (2007:23) sebagai berikut : 

“Bauran Pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasar yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya”. 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bauran pemasaran adalah sekumpulan 

variabel yang terkendali dimana satu sama lain saling berkaitan dan dikombinasikan 

oleh perusahaan dengan tepat agar menjadi suatu bauran yang dapat digunakan untuk 

tujuan pemasaran perusahaan. 

  Unsur-unsur bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2009:72), 

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

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

kepada pasar sasaran. 

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

memperoleh produk. 

3. Saluran distribusi atau tempat (Place) adalah aktivitas perusahaan untuk 

membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. 
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4. Promosi (Promotion) adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

2.2 Produk 

2.2.1 Pengertian Produk 

 Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk juga merupakan 

seperangkat kepuasan yang diperoleh konsumen jika mereka melakukan transaksi 

(jual beli). Pengertian produk ada beberapa batasan baik itu produk nyata (tangible) 

dan produk yang tidak nyata (intangible). 

Pengertian produk menurut Kotler dan Keller (2007:4) yang dialih bahasakan 

oleh Benyamin Molan adalah sebagai berikut: 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan”. 

Adapun pengertian produk menurut Alma (2008:139) mendefinisikan produk 

sebagai berikut : 

“Produk ialah seperangkat atribut, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, 

nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), 

dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima 

oleh pembeli guna memuaskan keinginannya”. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang ditawarkan kepada pelanggan yag diciptakan oleh perusahaan 

untuk digunakan dan di konsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen, baik bersifat berwujud maupun yang bersifat tidak berwujud. 

Pengertian di atas dapat diperjelas pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 

Pengertian Produk 
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didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil 

produksinya. 

2.2.2 Tingkatan Produk 

 Dalam merencanakan tawaran pasar, pemasar perlu memahami tingkatan 

produk. Tiap tingkatan memiliki nilai tambah bagi pelanggannya, dan kelimanya 

membentuk hierarki nilai pelanggan (customer value hierarchy). 

 Menurut Alma (2008:139) ada lima level produk, yaitu sebagai berikut:  

1. Manfaat inti (Core Benefit) 

Merupakan tingkatan yang paling dasar, yaitu manfaat atas jasa yang 

sebenarnya dibeli oleh pelanggan. 

2. Produk Dasar (Basic Product) 

Merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umum yang diperoleh dari 

produk yang dikonsumsi. 

3. Produk yang Diharapkan (Expected Product) 

 Merupakan seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan oleh 

pembeli ketika membeli suatu produk. 

4. Produk yang Ditingkatkan (Augmented Product) 

 Meupakan produk  yang memiliki manfaat tambahan yang lebih dari pada 

expected product atau yang melampaui harapan pelanggan. 

5. Calon Produk (Potential Product) 

Merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin 

dialami sebuah produk di kemudian hari. Produk potensial menekankan pada 
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evolusi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif untuk 

memuaskan dan membedakan tawaran pesaing. 

         Gambar 2.2 

Lima Tingkatan Produk 

 

 

 

 Sumber : Kotler (2005:70) Manajemen Pemasaran 

2.2.3 Hierarki Produk 

 Setiap produk berkaitan secara hierarkis dengan produk-produk tertentu 

lainnya. Hierarki produk ini dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan item 

tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tertentu. 

 Hierarki produk terdiri atas enam tingkatan menurut Kotler dan Keller yang 

dialih bahasakan oleh Molan (2008: 15) yaitu: 

1. Keluarga kebutuhan (need family) 

 Yaitu kebutuhan inti yang mendasari keberadaan suatu kelompok produk. 

Contohnya adalah keamanan. 
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2. Keluarga produk (product family) 

 Yaitu semua kelas produk yang dapat memenuhi kebutuhan inti dengan 

lumayan efektif. Contohnya adalah tabungan dan penghasilan. 

3. Kelas produk (product class) 

Yaitu sekelompok produk dalam product family yang diakui mempunyai 

ikatan fungsional tertentu.. Contohnya adalah instrument keuangan. 

4. Lini produk (product line) 

Yaitu sekelompok produk dalam kelas produk yang saling terkait erat karena 

produk tersebut melakukan fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok 

pelanggan yang sama, dan dipasarkan melalui saluran yang sama, atau masuk 

ke dalam rentang harga tertentu. Sebuah lini produk bisa terdiri dari merek-

merek berbeda atau kelompok merek tunggal, atau merek individual  yang 

merupakan lini yang diperluas. Contohnya adalah asuransi jiwa. 

5. Jenis produk (product type) 

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

satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk tersebut. Contohnya adalah 

asuransi berjangka. 

6. Unit penyimpanan stok (stockkeping unit) 

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

berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau suatu ciri lain. Contohnya adalah 

asuransi jiwa berjangka prudential yang dapat diperpanjang. 
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2.2.4 Klasifikasi Produk 

 Dalam merencanakan strategi pemasaran untuk suatu produk pemasar telah 

mengembangkan beberapa klasifikasi produk yang didasarkan pada sifat atau ciri dari 

produk. 

 Berdasarkan daya tahan dan wujud Tjiptono (2008:98) mengklasifikasikan 

produk sebagai berikut : 

1. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa kali pemakaian. Contoh sabun, makanan ringan, gula dan kopi. 

2. Barang tahan lama (durable goods) 

Adalah barang berwujud yang biasanya bisa beratahan lama dengan banyak 

pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun tau 

lebih). Contohnya mobil, pakaian, lemari es. 

3. Jasa (service) 

Jasa bersifat tidak berwujud, jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan 

yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengke reparasi, salon kecantikan, 

hotel. 

Selain berdasarkn daya tahannya, Fandy Tjiptono (2008:98) juga 

mengklasifikasikan barang berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk 

tersebut dikonsumsi. Berdasarkan klasifikasi dapat dibedakan menjadi : 

1. Klasifikasi Barang Konsumen (Consumer Goods) 

Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan 

konsumen akhir sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan 
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bisnis. Umumnya barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat 

jenis, yaitu : 

A. Barang mudah (Convenience Goods) 

Merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi 

(sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha 

yang minimum (sangat kecil) dalam pembandingan dan pembeliannya. 

Contohnya sabun, permen, pasta gigi. Barang mudah dapat dibagi lagi 

menjadi: 

1. Kebutuhan pokok (Staples) 

Yaitu barang yang dibeli konsumen secara reguler atau rutin. Contohnya 

sabun mandi dan pasta gigi. 

2. Barang dadakan (Impulse goods) 

Yaitu barang yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu ataupun 

usaha-usaha mencarinya. Biasanya impulse goods tersedia dan dipajang 

di banyak tempat yang tersebar, sehingga konsumen tidak perlu repot-

repot mencarinya. Contohnya permen, coklat, majalah. Biasanya impulse 

goods dipajang di dekat counter supermarket. 

3. Barang darurat (Emergency goods) 

Yaitu barang yang dibeli bila suatu kebutuhan dirasa konsumen sangat 

mendesak. Contohnya payung, dan jas hujan di musim hujan. 

B. Barang toko (shopping goods) 

Adalah barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya 

dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia. 
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Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan model masing-

masing barang. Contohnya alat-alat rumah tangga, pakaian, dan furniture. 

Shopping goods terdiri atas dua jenis yaitu: 

1. Homogeneous shopping goods 

Yaitu barang-barang yang oleh konsumen dianggap serupa dalam hal 

kualitas tetapi cukup berbeda dalam harga. Dengan demikian konsumen 

berusaha mencari harga yang termurah dengan cara membandingkan 

harga di satu toko dengan toko lainnya. Contohnya tape recorder, TV 

dan mesin cuci. 

2. Heterogeneous shopping goods 

Yaitu barang-barang yang aspek karakteristik atau ciri-cirinya (features) 

dianggap lebih penting oleh konsumen dari pada aspek harganya. Dengan 

kata lain, konsumen mempersepsikannya berbeda dalam hal kualitas dan 

atribut. Contohnya perlengkapan rumah tangga, mebel dan pakaian. 

C. Barang khusus (Specialty goods) 

Adalah barang-barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek 

yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus 

untuk membelinya. Umumnya jenis barang specialty terdiri atas barang-

barang mewah dengan merek dan modal spesifik. Contohnya mobil 

Lamborghini, peralatan fotografi dll. 

D. Barang yang tidak dicari (unsought goods) 

Adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun sudah 

diketahui konsumen, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk 

membelinya. Ada dua jenis unsought goods yaitu : 
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1. Regularly unsought products 

Adalah barang-barang yang sebetulnya sudah ada dan diketahui 

konsumen, tetapi tidak terpikirkan untuk membelinya. Contohnya 

asuransi jiwa, batu nisan, dan tanah kuburan. 

2. New unsought products 

Adalah barang yang benar-benar baru dan sama sekali belum diketahui 

konsumen. Jenis barang ini merupakan hasil inovasi dan pengembangan 

produk baru, sehingga belum banyak konsumen yang mengetahuinya. 

2. Klasifikasi Barang Industri (Industrial goods) 

Adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan (konsumen antara 

atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi langsung, yaitu : 

a. Untuk diubah, diproduksi menjadi barang lain kemudian dijual 

kembali (oleh produsen). 

b. Untuk dijual kembali (oleh pedagang) tanpa dilakukan transformasi 

fisik (proses produksi). 

Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan peranannya dalam proses 

produksi dan biaya relatifnya. Ada tiga kelompok barang industry yang dapat 

dibedakan yaitu: 

A. Bahan baku dan suku cadang (material and parts) 

Adalah barang-barang yang seluruhnya atau sepenuhnya masuk ke dalam 

produk jadi. Kelompok ini masih dapat diperinci menjadi dua kelas, yaitu 

bahan baku serta bahan jadi dan suku cadang. 

1. Bahan baku dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu produk pertanian 

(misalnya beras, buah-buahan, sayur-sayuran, kapas; termasuk pula 

produk hewani seperti susu murni dan telur) dan produk-produk 
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kekayaan alam (seperti minyak bumi, biji besi, ikan, kayu, rotan dan lain-

lain). 

2. Bahan jadi dan suku cadang terbagi atas component materials (misalnya 

benang, semen, kawat) dan component parts (seperti motor kecil, ban). 

B. Barang modal (capital items) 

Adalah barang-barang tahan lama (long-lasting) yang memberi kemudahan 

dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Capital items dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Instalasi meliputi bangunan (seperti pabrik dan kantor) dan peralatan 

(seperti komputer, tangga berjalan dan mesin bor) 

2. Peralatan tambahan terdiri dari peralatan dan perkakas pabrik yang 

bersifat portable (seperti perkakas tangan, alat pengangkut) dan peralatan 

kantor (misalnya mesin ketik, meja kantor). Kedua jenis barang ini tidak 

menjadi bagian dari produk jadi, tetapi membantu proses produksi. 

C. Pasokan dan layanan bisnis (supplies and business service) 

Adalah barang-barang tidak tahan lama (short-lasting) dan jasa yang memberi 

kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi. 

1. Supplies terdiri atas perlengkapan operasi (seperti batu bara, pita mesin 

ketik, pensil) dan bahan pemeliharaan dan reparasi (seperti cat, batu, 

sapu, sikat). 

2. Business service terdiri atas jasa pemeliharaan dan reparasi (seperti 

reparasi mesin ketik, pembersih kaca/ruangan) dan jasa konsultasi bisnis 

(seperti konsultasi manajemen, hukum, perpajakan). 
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2.3 Atribut Produk 

2.3.1 Pengertian Atribut Produk 

Atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tetang produk itu 

sendiri. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian atribut 

produk ini, penulis mengemukakan pengertian atribut produk dari beberapa ahli: 

Menurut Tjiptono (2008:103): 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian.” 

Sedangkan menurut Kotler and Keller ( 2009;72 ) yang diterjemahkan oleh 

Bob Sabran menyatakan bahwa : 

“Atribut produk adalah Mengembangkan produk melibatkan 

keuntungan yang akan ditawarkan. Keuntungan ini 

dikomunikasikan dan disampaikan oleh produk melalui atribut 

seperti kualitas, fitur, gaya dan rancangan.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa atribut produk 

merupakan unsur-unsur dalam suatu produk yang dapat dinilai dan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh konsumen. 

2.3.2 Unsur-unsur Atribut Produk 

Unsur-unsur dalam suatu produk yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-

beda, sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan hal tersebut dengan keinginan 

dan kebutuhan konsumen agar produknya menjadi pilihan utama. Unsur-unsur 

Atribut Produk diuraikan oleh beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Tjiptono (2008:104) unsur-unsur yang penting dalam atribut produk 

diantaranya meliputi: 
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1. Merek (Brand) 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol / lambang, warna, gerak atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 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, untuk membina citra, dan untuk 

mengendalikan pasar. 

2. Kemasan (Package) 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan 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 dan penjual. 

Secara garis besar terdapat tiga macam label, yaitu: 

a. Brand Label 

Brand Label yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan 

pada kemasan. 

b. Descriptive Label 

Descriptive Label yaitu label yang memberikan informasi objektif 

mengenai penggunaan konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan 

kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan 

dengan produk. 
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c. Grade Label 

Grade Label yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas     

produk dengan suatu huruf, angka atau kata. 

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Services) 

Layanan pelengkap (supplementary services) 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, di mana para konsumen akan diberi gantirugi 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 dipertukarkan 

konsumen untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau 

kepemilikan barang atau jasa. 

 

            Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008:206) yang dialih bahasakan 

oleh Bob Sabran, 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 di pasar secara 

berhasil produk harus memiliki mutu yang superior dibandingkan dengan 

produk-produk pesaing lainnya. Hanya perusahaan yang memiliki kualitas 

yang 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. Konsep desain lebih luas dibandingkan gaya. Gaya 

mengedepankan tampilan luar dan semata-mata menjelaskan penampilan 

produk tertentu. Sedangkan desain bukan sekedar tampilan setipis kulit ari 

semata, desain masuk ke jantung produk, desain yang baik dapat memberikan 

kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga penampilannya. Desain dapat 

menjadi alat persaingan yang sangat baik bagi armada pemasaran perusahaan. 

Produk dengan desain yang canggih dapat menarik minat pembelian. Oleh 

karena itu desain produk yang menarik pandangan (eye catching) konsumen 

dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menunjang kemampuan 

bersaing. Selain (eye catching), desain produk harus dapat membantu 

meningkatkan nilai penggunaan produk, misalnya kemudahan ketangguhan 

dan keamanan penggunaannya serta kemudahan pengepakan dan pengiriman 

barang. Gaya dan desain yang baik dapat  

menarik perhatian, dan memberikan keunggulan bersaing di pasar sasaran. 
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2.4 Promosi 

2.4.1 Pengertian Promosi 

Dalam kondisi persaingan yang tidak sempurna terdapat diferensiasi produk, 

dimana dapat perilaku pelanggan yang tidak rasional serta informasi pasar yang tidak 

lengkap. Dalam kondisi demikian kegiatan promosi merupakan suatu keseharusan. 

Oleh karenanya perusahaan memerlukan promosi sebagai alat bantu untuk 

mendiferensiasikan produk, menghimbau atau membujuk konsumen dalam proses 

keputusan pembelian. 

Pengertian promosi menurut Dharmesta (2008;349), menyatakan:  

“Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.” 

Sedangkan Pengertian Promosi menurut Alma (2007;179) yaitu:  

“Promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi 

penjelasan yang menyakinkan calon konsumen tentang barang 

dan jasa.” 

Dari kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

promosi merupakan ujung tombak di dalam kegiatan pemasaran yakni memotivasi 

konsumen untuk melakukan pembelian.  

2.4.2 Bauran Promosi 

Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, 

tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. 

Beberapa tugas khusus atau yang disebut dengan bauran promosi, menurut Peter dan 

Donnelly (2007;111), yaitu:  
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1. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling)  

Penjualan tatap muka (Personal Selling) adalah komunikasi langsung (tatap 

muka) antara penjual untuk memberikan informasi suatu produk kepada calon 

pembeli pontensial dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya.  

2. Periklanan (Advertising)  

Periklanan (Advertising) adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, 

barang atau jasa non personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran. 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan (Sales Promotion) adalah aktifitas bentuk persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk. 

4. Hubungan Masyarakat (Public Relation)  

Hubungan masyarakat (Public Relation) adalah upaya komunikasi 

menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, 

keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

Pemasaran langsung (Direct Marketing) adalah sistem pemasaran yang 

bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk 

menimbulkan respon yang terukur atau interaksi disembarang tempat. 

 

2.5 Promosi Penjualan 

2.5.1 Pengertian Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang 

bertujuan untuk menarik konsumen baru, mempengaruhi konsumen untuk mencoba 

produk baru, mendorong konsumen lebih banyak, menyerang aktifitas promosi 
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pesaing, meningkatkan pembelian tanpa rencana atau mengupayakan kerja sama yang 

lebih erat dengan pengecer, secara keseluruhan teknik-teknik promosi penjualan 

hanya berdampak pada jangka pendek. 

Menurut Tjiptono (2008;229), definisi promosi penjualan sebagai berikut: 

“Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan.”  

Sedangkan menurut Djasalim Saladin (2007:136) menyatakan bahwa:  

“Promosi penjualan adalah kegiatan penjualan yang bersifat 

jangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang serta tidak 

rutin, yang ditujukan untuk mendorong lebih kuat 

mempercepat respon pasar yang berbeda.” 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan 

adalah keinginan menawarkan insentif dalam periode tertentu untuk mendorong 

keinginan konsumen, para penjual atau perantara. 

Promosi penjualan terdiri dari serangkaian teknik yang digunakan untuk 

mencapai saran-saran pemasaran dengan menggunakan biaya yang efisien dengan 

memberikan nilai pada produk kepada para perantara maupun pemakai langsung, 

biasanya tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.  

Promosi penjualan digunakan untuk mempengaruhi perhatian konsumen 

dengan memberi suatu informasi yang akan membawa konsumen untuk membeli 

produk tersebut. Menurut Tjiptono (2008;229) promosi penjualan yang dilakukan 

oleh penjual dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai: 

1. Promosi konsumen (consumer promotion)  

adalah promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang/ mendorong 

pelanggan untuk membeli. 
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2. Promosi dagang (trade promotion)  

adalah promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong/ merangsang 

pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan 

barang/ jasa dari sponsor. 

3. Promosi wiraniaga (sales force promotion) 

adalah promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, 

mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan 

produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama. 

 

2.5.2 Tujuan Promosi Penjualan 

Tujuan promosi penjualan menurut Buchari Alma (2004:188), ialah : 

1. Menarik para pembeli baru. 

2. Memberi hadiah/penghargaan kepada konsumen-konsumen/langganan lama. 

3. Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. 

4. Menghindarkan konsumen lari ke merek lain. 

5. Mempopulerkan nterekinteningkatkan loyalitas. 

6. Mettingkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas 

"market share" jangka panjang. 

 

2.5.3 Karakteristik Promosi Penjualan 

Meskipun alat-alat promosi penjualan bennacam-macam, tetapi alat-alat 

promosi penjualan tersebut memiliki cirri-ciri tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh 

Kotler yang di kutip oleh Molan (2005:266). yaitu :  

1. Komunikasi : Promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya 

membaikan infoemasi yang dapat mengarahkan konsumen pada produk.  
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2. Insentif : Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, 

dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen.  

3. Ajakan : Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi 

pembelian sekarang.  

 

2.5.4 Kekuatan dan Kelemahan Promosi Penjualan 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Molan (2005:299) promosi penjualan 

mempunyai beberapa kekuatan sebagai alat promosi yaitu promosi penjualan 

memungkinkan produsen menyesuaikan diri dengan variasi penawaran dan 

permintaan jangka pendek. Promosi penjualan memungkinkan produsen menguji 

sebcrapa tinggi harga yang dapat mereka kenakan, karena mereka selalu dapat 

mengenakan diskon. Promosi penjualan membujuk konsumen mencoba produk baru 

alih-alih tidak pernah menyimpang dari produk sekarang. Promosi penjualan 

menghasilkan format eceran yang lebih berbeda. seperti toko harga-murah-setiap-hari 

dan toko harga-promosi. Promosi penjualan memungkinkan produsen menjual lebih 

dari pada yang biasanya mereka jual dengan harga yang normal. Promosi penjualan 

membantu produsen menyesuaikan program-program dengan segmen konsumen 

yang berbeda-beda. Konsumen sendiri menikmati suatu kepuasan karena mereka 

menjadi pembeli yang cerdas ketika mereka memanfaatkan harga khusus. 

Sedangkan kelemahannya adalah promosi penjualan, dengan potongan harga, 

kupon, kesepakatan, hadiah tanpa henti-hentinya mungkin menurunkan nilai tawaran 

produk tersebut dalam benak pembeli. 

2.5.5 Perencanaan Promosi Penjualan 

Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus melalui tahap- 

tahap seperti yang diungkapkan oleh Kotler dan Keller (2007:268). yaitu :  
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1. Menetapkan tujuan-tujuan promosi penjualan 

a. Bagi konsumen (consumer promotion): untuk meliputi upaya mendorong 

penelitian unit-unit yang berukuran lebih besar, menciptakan pengujian 

produk diantara non pemakai, dan menarik orang yang beralih merek dari 

pesaing.  

b. Bagi pengecer (trade promotion): untuk meliputi upaya membujuk 

pengecer menjual jenis produk baru dan mempunyai tingkat persediaan. 

Mendorong pembelian dari luar musim. Mendorong penyediaan produk-

produk terkait. Mengimbangi promosi pesaing. membangun kesetiaan 

merek dan memperoleh pintu masuk ke gerai-gerai eceran baru. 

c. Bagi wiraniaga (sales force promotion): untuk meliputi upaya mendorong 

dukungan terhadap produk atau model baru, mendorong pencarian calon 

pelanggan yang lebih hanyak, dan merangsang penjualan di luar musim. 

2. Memilih alat promosi konsumen  

Dalam mempergunakan alat promosi konsumen. kita harus memperhitungkan 

jenis pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing, dan efektivitas biaya untuk 

setiap alat.  

3. Memilih alat promosi perdagangan  

Produsen menggunakan sejumlah alat promosi perdagangan sebagai berikut: 

a. Untuk membujuk pengecer atau pedagang besar menjual mereknya.  

b. Untuk membujuk pengecer atau pedagang besar menjual lebih banyak unit 

dari pada jumlah normalnya.  

c. Untuk mendorong pengeter mempromosikan merek tersebut dengan 

memajang, memamerkan, dan melakukan penurunan harga. 

d. Untuk merangsang pengecer dan pramuniaganya mendorong penjual 

produk tersebut. 
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4. Memillih alat promosi bisnis dan promosi tenaga penjual  

Alat tersebut digunakan untuk mengumpulkan petunjuk binis,membuat 

pelanggan terkesan dan memberi imbalan kepada mereka, dan memotivasi 

tenaga penjualan untuk bekerja lebih keras.  

5. Mengembangkan program  

Dalam merencanakan program promosi penjualan, pemasar makin 

menggabungkan beberapa media ke dalam suatu konsep kampanye total. 

Dalam memutuskan untuk menggunakan insentif tertentu, pemasar 

mempunyai beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:  

a. Mereka harus menentukan besarnya insentif tersebut. Jumlah minimum 

tertentu diperlukan apabila promosi tersebut ingin berhasil. 

b. Manajer pemasaran harus menciptakan kondisi agar orang berpartisipasi. 

Insentif mungkin ditawarkan kepada setiap orang atau kepada kelompok 

yang dipilih.  

c. Pemasar tersebut harus menentukan lamanya promosi. 

d. Pemasar tersebut harus memilih sarana distribusi. 

e. Manajer pemasaran tersebut harus menentukan waktu promosi. Akhimya, 

pemasar tersebut harus menentukan anggaran promosi penjualan totalnya. 

  

6. Pra-pengujian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi program  

Walaupun sebagian besar program promosi penjualan dirancang berdasarkan 

pengalaman. seharusnya dilakukan pra-pengujian untuk menetukan apakah 

alat tersebut tepat, apakah besamya insentif tersebut optimal, dan apakah 

metode penyajian tersebut efisien.  

Manajer pemasaran harus menyiapkan rencana penerapan dan pengendalian 

untuk masing-masing promosi yang mencakup waktu persiapan (Lead Time) 

dan waktu penjualan (sell in time).  

Untuk mengevaluasi program diatas, produsen dapat menggunakan tiga 

metode data penjualan, survei konsumen, eksperimen. 
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2.5.6 Alat-alat Promosi Penjualan 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Molan (2005:299), menyatakan alat-alat 

promosi sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Alat-alat Promosi Penjualan 

 

ALAT DEFINISI 

Sample contoh Merupakan tawaran produk gratis atau percobaan gratis 

kepada konsumen dan diharapkan mereka menyukai 

produk tersebut sehingga melakukan pembelian ulang. 

Diskon Pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian 

selama suatu periode waktu yang dinyatakan 

Undian Mengajak konsumen untuk mengumpulkan nama mereka 

untuk diundi. 

Kemasan harga khusus 

atau paket harga 

Potongan harga lebih rendah dari pada harga biasa kepada 

konsumen yang diterapkan pada label atau bungkus. 

Hadiah Barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau gratis atau 

harga yang sangat murah sebagai insentif untuk membeli 

suatu produk. 

Demonstrasi Yaitu pertunjukan yang dilakukan untuk menunjukan atau 

membuktikan keefektifan atau cara menggunakan produk. 

Tawaran uang kembali Pengembalian uang kepada konsumen apabila terjadi 

ketidaksesuaian antara produk dan harga atau terjadinya 

kerusakan produk yang dibeli berdasarkan perjanjian. 

Promosi gabungan Dua atau lebih merek atau perusahaan yang bekerja sama 

mengeluarkan kupon atau pengembalian uang dan 
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mengadakan kontes untuk meningkatkan daya tarik 

mereka. 

Pemajangan ditempat 

pembelian 

Pemajangan ditempat pembelian untuk menarik perhatian 

pembeli. 

Kupon Sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya atas 

potongan harga yang telah ditetapkan untuk produk 

tertentu. 

Premi Barang yang ditawarkan dengan harga yang relative rendah 

atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. 

Program frekuensi Program yang memberikan imbalan yang bterkait dengan 

frekuensi dan intensitas konsumen  membeli produk atau 

jasa perusahaan tersebut 

Imbalan berlangganan Nilai dalam bentuk tunai atau bentuk lain yang sebanding 

dengan loyalitas berlangganan penjual atau sekelompok 

penjual tertentu 

Promosi silang Menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lain 

yang tidak bersaing 

 

Sumber : Kotler dan Keller yag dialih bahasakan oleh Molan (2005:299) 

 

 

2.6 Perilaku Konsumen 

2.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh 

Molan (2009:166) adalah : 
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 “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”.  

Sedangkan, perilaku konsumen menurut Tjiptono (2008:19) adalah :  

“Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu 

yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, 

menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti 

tindakan-tindakan tersebut”. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan 

proses dan aktivitas ketika seseorang atau sekelompok orang berhubungan dengan 

pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa 

demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.  

 

2.7 Keputusan Pembelian 

2.7.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2008:181) 

adalah :  

“Membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa 

berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian”.  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian konsumen adalah suatu peristiwa secara aktual yang dimana 

konsumen melakukan tahap-tahap proseskeputusan pembelian produk.  
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Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:488) terdapat empat model konsumen 

yang mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengambil keputusan, antara 

lain: 

1. Pandangan Ekonomi  

Dalam bidang ekonomi teoritis, yang menggambarkan dunia persaingan 

sempurna. Konsumen sering diberi ciri sebagai pengambil keputusan yang 

rasional. Model ini, yang disebut teori manusia ekonomi, telah dikeritik oleh 

para peneliti konsumen, seseorang konsumen harus : (1) mengetahui semua 

alternatif produk yang tersedia, (2) mampu memeringkat setiap alternatif 

secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan (3) mampu 

mengenali satu alternatif yang terbaik. Tetapi, kenyatannya para konsumen 

jarang mempunyai semua informasi atau informasi yang cukup akurat ataupun 

tingkat keterlibatan atau motivasi yang memadai untuk membuat apa yang 

dinamakan keputusan yang “sempurna”.  

 

2. Pandangan Pasif  

Yang sangat berlawanan dengan pandangan ekonomi yang rasional mengenai 

konsumen adalah pandangan pasif yang menggambarkan konsumen sebagai 

orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha 

promosi para pemasar. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap 

sebagai pembeli yang menurutkan kata hati dan irasional, siap menyerah 

kepada tujuan dan kekuasaan pemasar. Setidak-tidaknya sampai tingkat 

tertentu, model pasif konsumen didukung oleh tenaga penjual kawakan yang 

unggul dan suka bekerja keras, yang terlatih memandang  konsumen sebagai 

obyek yang akan dimanipulasi.  
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3. Pandangan Kognitif  

Model ketiga menggambarkan konsumen sebagai pemecah masalah dengan  

cara berfikir. Dalam kerangka ini, konsumen sering digambarkan sebagai 

mau menerima maupun dengan aktif mencari produk dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan mereka dan memperkaya kehidupan mereka. Model kognitif 

memfokuskan kepada proses konsumen mencari dan menilai informasi 

mengenai merk dan saluran ritel yang dipilih.  

 

4. Pandangan Emosional  

Walaupun sudah lama menyadari adanya model pengambilan keputusan yang 

emosional atau impulsif  (menurutkan desakan hati), para pemasar sering lebih 

suka memikirkan konsumen model ekonomi maupun model pasif. Tetapi, 

kenyataannya setiap kita mungkin menghubungkan perasaan yang mendalam 

atau emosi, seperti kegembiraan, kekhawatiran, rasa sayang, harapan, 

seksualitas, fantasi, dan bahkan sedikit “keajaiban” dengan berbagai 

pembelian atau kepemilikan tertentu. Semua persaan atau emosi ini mungkin 

sangat mendalam. 

  

2.7.2 Peran Pembelian 

Suatu proses keputusan pembelian bukan hanya sekedar mengetahui berbagai 

faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Menurut Kotler (2009:206) terdapat 

lima peran dalam keputusan membeli yaitu :  

a. Pencetus (Initiator) : pengguna atau orang lain dalam organisasi yang 

meminta pembelian sesuatu.  

b. Pengguna (User) : mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Dalam 

banyak kasus, pengguna mencetuskan proposal pembelian dan membantu 

mendefinisikan persyaratan produk.  
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c. Pihak yang mempengaruhi (Influencer) : orang yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, seiring dengan membantu mendefinisikan spesifikasi 

dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. Personel 

teknis adalah influencer yang sangat penting. 

d. Pengambil keputusan (Decider) : orang yang memutuskan persyaratan 

produk atau pemasok.  

e. Pemberi persetujuan (Approver) : orang yang mengortorisasikan tindakan 

yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli.  

f. Pembeli (Buyer) : orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih 

pemasok dan mengatur syarat pembelian. Pembeli dapat membantu menyusun 

spesifikasi produk, tetapi mereka memainkan peran utama dalam memilih 

vendor dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang rumit,pembeli bisa 

melibatkan manajer tingkat tinggi.  

g. Penjaga gerbang (Gatekeeper) : orang yang mempunyai kekuatan untuk 

mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat 

pembelian.  

2.7.3 Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada jenis 

keputusan pembelian.  Menurut Kotler dan Amstrong (2008:177) ada 4 jenis 

perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat 

perbedaan antar merek, yaitu :  

1. Perilaku pembelian kompleks  

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks (complex buying 

behavior) ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada 

perbedaan yang signifikan antarmerek. Konsumen mungkin sangat terlibat 
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ketika produkitu mahal, berisiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan 

ekspresi diri. Umumnya, konsumen harus mempelajari banyak hal tentang 

kategori produk. Pembeli ini akan melewati proses pembelajaran, mula-mula 

ia mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan kemudian 

membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-masak. Pemasar produk 

yang memerlukan keterlibatan tinggiharus memahami pengumpulan informasi 

dan perilaku evaluasi yang dilakukan konsumen dengan keterlibatan tinggi. 

Para pemasar perlu membantu konsumen untuk mempelajari atribut produk 

dan kepentingan alternatif atriut tersebut. Mereka harus membedakan fitur 

mereknya, mungkin dengan menggambarkan kelebihan mereka lewat media 

cetak dengan teks yang panjang. Mereka harus memotivasi wiraniaga toko 

dan orang yang memberi penjelasan kepada pembeli untuk mempengaruhi 

pilihan merek akhir.  

 

2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi  

Pelaku pembelian pengurangan disonansi (dissonance-reducing buying 

behavior) terjadi ketika konsumen sangat terlihat dalam pembelian yang 

mahal, jarang dilakukan, atau resiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan 

antara merek. Konsumen akan mempelajari merek yang tersedia, tetapi 

membeli dalam waktu relatif singkat dan akan memberikan respon terhadap 

harga yang bagus atau kenyamanan membeli. Setelah pembelian, konsumen 

mungkin mengalami dissonasi pasca pembelian (ketidaknyamanan pasca 

penjualan) ketika mereka mengetahui kerugian tertentu dari merek yang 

mereka beli atau mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek yangtidak 

dibeli. Untuk menghadapi disonansi semacam itu, komunikasi pasca 

pembelian yang dilakukan pemasar harus memberikan bukti dukungan untuk 

membantu konsumen merasa nyaman dengan pilihan merek mereka.  
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3. Perilaku pembelian kebiasaan  

Perilaku pembellian kebiasaan (habitual buying behavior) terjadi dalam 

keadaan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. 

Contohnya, garam. Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam 

kategori produk ini mereka hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek. 

Jika mereka terus mengambil merek. Konsumen tampaknya memiliki 

keterlibatan rendah dengan sebagaian besar produk murah yang sering dibeli. 

Konsumen tidak secara luas mencari informasi pasif melalui menonton 

televisi atau melihat iklan di media cetak. Pengulangan iklan menciptakan 

keakraban merek bukan keyakinan merek. Setelah pembelian, konsumen 

tersebut bahkan mungkin tidak banyak terlibat dengan produk tersebut. Bagi 

produk dengan keterlibatan rendah, proses pembelian dimulai dari keyakinan 

merek yang dibuat oleh pemahaman pasif, dilanjutkan oleh perilaku 

pembelian, kemudian mungkin diikuti oleh evaluasi.  

 

4. Perilaku pembelian mencari keragaman  

Konsumen melakukan perilaku pembelian mencari keragaman (variety-

seeking buying behavior) dalam situasi yang mempunyai karekter keterlibatan 

konsumen randah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam 

situasi itu, konsumen sering melakukan peralihan merek. Peralihan merek 

terjadi karena manarik variasi dan bukannya ketidakpuasan. Dalam kategori 

produk seperti itu, strategi pemasaran mungkin berbeda untuk pemimpin pasar 

dan merek kecil. Pemimpin pasar akan mencoba mendorong perilaku 

pembelian kebiasaan dengan mendominasi ruang rak, membuat rak tetap 

penuh, dan menjalankan iklan untuk mengingatkan konsumen sesering 

mungkin. Perusahaan penantang akan mendorong pencarian keragaman 

dengan menawarkan harga yang lebih murah, kesepakatan khusus, kupon, 

sample gratis, dan iklan yang menampilkan alasan untuk mencoba sesuatu 

yang baru. 
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2.7.4 Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2009:185) konsumen melewati 5 tahap proses 

keputusan pembelian, yakni : pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

 

                                           Gambar 2. 3 

              Proses Keputusan Pembelian Model Lima Tahap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler & Keller dalam bukunya “Manajeman Pemasaran” (2009;185) 

Pada gambar di atas, menunjukan bahwa para konsumen harus melalui 

seluruh lima urutan tahap ketika akan membeli produk, namun tidak selalu seperti itu. 

Pengenalan 
Masalah 

Pencarian 
Informasi 

Keputusan 
Pembelian 

Evaluasi 
Alternatif 

Perilaku Pasca 
Pembelian 
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Para konsumen pun dapat melewati atau membalik beberapa tahap. Namun model 

lima tahap tersebut menampung seluruh cakupan pertimbangan yang muncul ketika 

konsumen menghadapi pembelian dengan keterlibatan yang tinggi.  Model lima tahap 

itu adalah antara lain sebagai berikut:  

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Pemasar harus 

mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, lalu mereka dapat 

mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen.  

2. Pencarian informasi  

Kita dapat membedakan antara 2 tingkat keterlibatan dengan pencarian. 

Keadaan pencarian yang lebih rendah disebutn perhatian tajam. Pada tingkat 

ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang sebuah 

produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian 

informasi aktif, mencari bahan bacaan, menelpon teman, melakukan kegiatan 

online, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. Sumber 

informasi dibagi menjadi empat kelompok :  

a) Pribadi : keluarga, teman, tetangga  

b) Komersial : iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan  

c) Publik : media massa, organisasi pemeringkat konsumen  

d) Eksperimental : penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk 

Jumlah dan pengaruh relatif dari sumber-sumber ini bervariasi dengan 

kategori produk dan karakteristik pembeli. Setiap sumber informasi melaksanakan 

fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sumber komersial 
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biasanya melaksanakan fungsi informasi, sementara sumber pribadi melaksanakan 

fungsi legitimasi atau evaluasi.  

3. Evaluasi Alternatif  

Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua konsumen, atau oleh 

seorang konsumen dalam semua situasi pembelian. Ada beberapa proses, dan 

sebagian besar model terbaru melihat konsumen membentuk sebagian besar 

penilaian secara sadar dan rasional. Beberapa konsep dasar yang akan 

membantu kita memahami proses evaluasi: Pertama, konsumen berusaha 

memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu 

dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan 

manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-

merek yang ada didalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Jika 

konsumen membentuk evaluasi merek, dua factor umum dapat 

mengintervensi antara maksud pembelian dan keputusan pembelian. Yang 

pertama adalah sikap orang lain. Batas dimana sikap seseorang mengurangi 

preferensi kita untuk sebuah alternative tergantung pada dua hal : (1) 

intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternative yang kita sukai dan (2) 

motivasi kita untuk memenuhi kehendak orang lain. Semakin intens sikap 

negatif orang lain dan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan kita, 

semakin besar kemungkinan kita menyesuaikan niat pembeli kita. Hal 

sebaliknya juga berlaku. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda 

atau menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko 
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anggapan. Jika konsumen memutuskan untuk membeli, maka konsumen 

tersebut akan membuat lima sub-keputusan, yaitu: 

a. Keputusan merek yang dipilih (brand decision) 

b. Keputusan toko yang dipilih (vendor decision) 

c. Keputusan mengenai jumlah (quantity decision) 

d. Keputusan mengenai waktu pembelian yang dipilih (time decision) 

e. Keputusan mengenai cara pembayaran (payment method decision) 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan. Terdapat tiga langkah yang menyangkut 

perilaku pasca pembelian (Kotler, 2009:190), yaitu : 

1. Kepuasan pasca pembelian (post purchase satisfaction) 

Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat antara harapan dan 

kinerja anggapan produk. 

2. Tindakan pasca pembelian (post purchase action) 

Jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. 

Pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal baik tentang 

merek kepada orang lain. Di pihak lain, konsumen yang kecewa mungkin 

mengabaikan atau mengembalikan produk. Mereka mungkin mencari 

informasi yang memastikan nilai produk yang tinggi. 

3. Penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian (post purchase use 

and disposal) 

Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan 

menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah 

tingkat konsumsi produk, semakin cepat pembeli mengkonsumsi sebuah 
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produk, semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. 

Jika konsumen membuang produk, pemasar harus tahu bagaimana mereka 

membuangnya, terutama jika (seperti baterai, kemasan minuman, 

peralatan elektronik, dan popok sekali pakai) dapat merusak lingkungan. 

Dari pembahasan di atas, dapat dipaparkan bahwa konsumen yang akan 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa, akan berusaha mencari informasi 

sebanyak mungkin sebelum melakukan keputusan pembelian. Konsumen tersebut 

biasanya melewati tahapan pengambilan keputusan sebelum melakukan proses 

pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2009:185) konsumen melewati 5 tahap 

proses keputusan pembelian: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Dalam melakukan diferensiasi produk, seorang produsen harus menerapkan 

model AIDA Model Stimulus AIDA menggambarkan tahapan rangsangan yang 

dilalui konsumen yang pada akhirnya menimbulkan minat beli. Model AIDA yang 

dikemukakan oleh Kotler (2008:568) yaitu :  

1. Attention (Menarik Perhatian), timbulnya perhatian konsumen terhadap suatu  

usaha pemasaran yang dilakukan produsen.  

2. Interest (Menumbuhkan Minat Lebih Dalam), muncul rasa tertarik terhadap 

objek yang ditawarkan produsen tersebut atau membangkitkan minat untuk 

memiliki objek tersebut.  

3. Desire (Keinginan Untuk Membeli), setelah rasa tertarik, timbul hasrat atau 

keinginan untuk memiliki objek tersebut.  

4. Action (Melakukan Pembelian), tindakan pembelian yang dilakukan konsumen 

setelah memiliki hasrat atau keinginan untuk memilih objek. 

Diferensiasi produk harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik 

perhatian konsumen untuk mengetahui lebih dalam tentang produk tersebut 

(Attention). Dengan adanya perhatian ini akan menimbulkan kesan pertama bagi 

calon konsumen, dan akan meningkatkan rasa ketertarikan yang lebih dalam 
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(Interest), kemudian konsumen akan mengamati produk tersebut dan akan timbul 

minat atau keinginan untuk membeli produk tersebut (Action).  

 

2.8 Penelitan Terdahulu 

 Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan yang berkaitan dengan pengaruh 

atribut produk, promosi penjualan dan keputusan pembelian. Umumnya kajian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti dar kalangan akademis dan telah 

mempublikasikannya pada beberapa jurnal cetakan dan jurnal online (internet). 

Penelitian terdahulu diantaranya adalah : 

Tabel 2.2 

Hasil Riset Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Riset Terdahulu 

1 Shela Pijar Anugrah 

Putri (2014) 

Pengaruh Atribut 

Produk terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Yan’s 

Keramik Dinoyo 

Malang 

Atribut Produk 

berpengaruh positif 

dengan Keputusan 

Pembelian. 

2 Nurul Setyaningrum 

(2014) 

Pengaruh Promosi 

Penjualan Dalam 

Pengambilan Keputusan 

Pembelian Produk Mie 

Sedap 

promosi penjualan 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap variabel 

keputusan pembelian 

3 Setiawan (2012) Pengaruh Atribut 

Produk dan Iklan 

terhadap Keputusan 

Atribut Produk dan iklan  

berpengaruh positif 

dengan Keputusan 
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Pembelian Sepeda 

Motor Yamaha Jupiter 

Series Pada Dealer 

Yamaha Agung Motor 

Semarang 

Pembelian 

4 Freida Triastuti RJ 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Promosi Penjualan 

Terhadap Minat Beli 

Ulang (studi pada 

konsumen Buket Kofee 

dan Jazz) 

promosi penjualan 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap variabel 

keputusan pembelian 

5 Purwanto Widodo 

(2010) 

Hubungan Antara 

Atribut Produk 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Minuman 

Teh dalam kemasan 

Atribut Produk 

berhubungan  positif 

dengan Keputusan 

Pembelian 

 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.9.1 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat dan persaingan yang 

semakin ketat menyebabkan setiap perusahaan harus merencanakan dan menerapkan 

rencana pemasarannya dengan tepat. Perumusan rencana pemasaran yang baik dan 

terencana dibutuhkan untuk dapat mempertahankan eksistensi sebuah perusahaan, 

konsumen akan merasa perlu dan semakin berusaha meluangkan lebih banyak waktu 

untuk lebih memilih produk dengan membanding-bandingkan antara produk yang 

satu dengan produk yang lain, sebelum akhirnya akan membuat keputusan pembelian. 
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Dalam upaya memasarkan produknya dan menjaring konsumen, perusahaan 

harus berhadapan dengan lingkungan pemasaran yang terdiri dari pelaku dan 

kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaannya. 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memutuskan apa dan bagaimana 

strategi yang dijalankan atau dipakai menghadapi lingkungan eksternal dan 

internalnya. Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran yang 

disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix), misalnya variable produk 

(product), variable harga (price), variable local (place), dan variable promotion 

(promosi). Variabel-variabel ini dapat dikontrol oleh perusahaan dan dapat 

dipergunakan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. 

Pengertian bauran pemasaran menrut kotler dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran  (2007:23) adalah sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus 

mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran.” 

Salah satu variabel dalam marketing mix adalah promosi. Promosi 

dilaksanakan agar produk ysng dibuat oleh perusahaan dapat diketahui oleh 

konsumen. Untuk itu komunikasi melalui alat-alat promosi sangatlah penting untuk 

dilakukan. Adapun pengertian promosi menurut Alma (2006 : 179):  

“Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan 

dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa 

dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen”. 

Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, 

yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis 

kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada empat jenis 

kegiatan promosi, antara lain : (Kotler, 2001:98-100) 
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1. Periklanan (Advertising) 

Bentuk promosi non personal dengan menggunakan berbagai media yang 

ditujukan untuk merangsang pembelian. 

2. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 

Bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu 

percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang 

pembelian. 

3. Publisitas (Publisity) 

Suatu bentuk promosi non personal mengenai, pelayanan atau kesatuan usaha 

tertentu dengan jalan mengulas informasi/berita tentangnya (pada umumnya 

bersifat ilmiah). 

4. Promosi Penjualan (Sales promotion) 

Suatu bentuk promosi diluar ketiga bentuk diatas yang ditujukan untuk 

merangsang pembelian. 

5. Pemasaran Langsung (Direct marketing) 

Suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk 

mempengaruhi pembelia konsumen. 

Disamping promosi adanya suatu produk, produk adalah unsur yang paling 

penting, kaena produk mencangkup semua layanan yang menyertai produk seperti 

instalisasi dan pemeliharaan. Kotler  dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

(2005:69) menyatakan bahwa : 

“ Produk  adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu 

pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan.” 

Tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan 

dengan demikian sehingga produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 

konsumen dan menjual dengan sendirinya. Idealnya pemasar harus menghasilkan 
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pelanggan yang siap untuk membeli, dengan demikian yang diperlukan adalah 

membuat produk atau jasa tersebut tersedia dan siap dijual. 

Produk tidak terlepas dari atribut produk. Pengertian atribut produk menurut 

Tjiptono dalam bukunya Strategi Pemasaran (2008:103) adalah sebagai berikut :  

“ Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian “ 

Atribut produk menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian 

atas produk dan mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen, maka 

perusahaan harus menjadikan atribut produk sehingga faktor penting dan merupakan 

daya tahan bagi komsumen. 

Unsur-unsur atribut produk yang cukup penting menuntut Tjiptono 

(2008:103) dalam bukunya Strategi Pemasaran, yaitu :  

1. Merek (Brand) 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol / lambang, warna, gerak atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 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, untuk membina citra, dan untuk 

mengendalikan pasar. 

2. Kemasan (Package) 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan 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 
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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 dan penjual. 

Secara garis besar terdapat tiga macam label, yaitu: 

d. Brand Label 

Brand Label yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan 

pada kemasan. 

e. Descriptive Label 

Descriptive Label yaitu label yang memberikan informasi objektif 

mengenai penggunaan konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan 

kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan 

dengan produk. 

f. Grade Label 

Grade Label yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas     

produk dengan suatu huruf, angka atau kata. 

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Services) 

Layanan pelengkap (supplementary services) 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, di mana para konsumen akan diberi gantirugi 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 dipertukarkan 
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konsumen untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau 

kepemilikan barang atau jasa. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2009:347) mengelompokkan 

atribut produk dalam 3 unsur penting yaitu : 

1. Kualitas Produk (Product Quality) 

yakni salah satu sarana positioning utama pemasar. Oleh karena itu kualitas 

berhubungan erat denan nilai dan kepuasan pelanggan. 

2. Fitur Produk (Product Features) 

yakni sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur, model dasar, 

model tanpa tambahan apapun, merupakan titik awal. Perusahan dapat 

menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih 

banyak fitur. 

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

yakni cara lainuntuk menambah nilai pelanggan adalah melalui gaya dan 

desain produk yang berbeda. Desain adalah konsep yang lebih besar dari pada 

gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan produk. Gaya bisa menarik 

atau bahkan membosankan. 

Atribut-atribut yang menyertai suatu produk dapat menjadikan suatu ciri yang 

dapat membedakan produk sejenis antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. 

Dengan melihat uraian diatas dapat dilihat bahwa menyediakan berbagai 

atribut produk dan promosi penjualan yang baik merupakan salah satu faktor penting 

dalam pemasaran. Ciri berhasil atau tidaknya usaha pemasaran adalah besarnya 

tingkat penjualan dari produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Salah satu 

cara mencapai keuntungan itu adalah dengan cara mempengaruhi konsumen agar 

melakukan keputusan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Hal 

ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu penting yang menjadi tombak 

perusahaan dalam melakukan mempengaruhi minat pembelian konsumen adalah 

produk itu sendiri. Pemahaman terhadap hal tersebut memungkinkan pemasar untuk 
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mengembangkan sebuah program pemasaran yang efektif dan penting artinya bagi 

pasar sasaran.  

Untuk meraih keberhasilan, pemasar harus melewati berbagai macam 

pengaruh yang mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai 

bagaimana konsumen melakukan keputusan pembelian. Pemasar juga harus 

menidentifikasi siapa yang membuat keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan 

pembelian dan langkah-langkah dalam proses pembelian. 

 

Gambar 2.4 

Proses Keputusan Pembelian 

 

Proses keputusan  membeli terdiri dari lima tahap: 

1. Pengenalan Masalah 

Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang 

dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen 

tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. 

2. Pencarian Masalah 

Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk 

mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui 

pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam 

memori (internal) dan berdasarkan pengalaman orang lain (eksternal). 
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3. Penilaian Alternatif  

Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan 

mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya. 

4. Keputusan Pembelian 

Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, 

konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang 

dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan 

pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu 

dipertimbangkan. 

5. Perilaku pasca pembelian 

 merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir 

pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk 

tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai 

dengan harapannya. 

Setelah melalui tahap pengenalan masalah dan pencarian informasi tahap 

berikutnya konsumen akan menentukan pilihan produk dari sekian alternatif yang 

ada. Pemasar perlu mengetahui bagaimana penilaian konsumen terhadap alternatif 

tersebut sebelum konsumen menentukan pilihannya. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Gambar 2.5 

Paradigma Penelitian 
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2.9.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hubungan hal tersebut. Dalam penelitian ini hipotesis yang 

akan diuji adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh variabel 

independent (variabel x) yaitu Atribut Produk  dan Promosi Penjualan terhadap 

variabel dependent (variabel y) yaitu Keputusan Pembelian Konsumen sepeda 

motor Yamaha berjenis Automatic tranmition. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Atribut Produk dan Promosi Penjualan berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen sepeda motor 

Yamaha. 

2. Atribut Produk dan Promosi Penjualan berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen sepeda motor Yamaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 


