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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Manajemen 

 Pengertian manajemen dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manajemen sebagai suatu seni 

dan manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai seni merupakan suatu siasat atau kemahiran 

dalam mengelola orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sebagai 

ilmu memiliki arti bahwa manajemen merupakan pengelolaan data dan informasi yang akurat 

tentang tata kerjasama yang merupakan objek dari suatu studi (id.wikipedia.org, 22/09/2013). 

 2.1.1. Pengertian Manajemen 

 Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya yaitu 

dengan mengatur para karyawan dan segala sistem yang ada didalam perusahaan dengan baik. 

Beberapa ahli mengemukakan definisi tentang manajemen, diantaranya : 

 Menurut Taylor (2001)  adalah sebagai berikut : 

“Manajemen adalah suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi 

setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi lain) atau 

setiap sistem kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan 

dengan menggunakan alat-alat perusahaan.” 

 

Menurut Griffin (2003) pengertian manajemen adalah sebagai berikut : 

“Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efisien.” 

2.2. Pengertian Pemasaran 

Kegiatan pemasaran adalah salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting dalam 

suatu kegiatan perusahaan terutama dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu sangat 

penting bagi perusahaan untuk memahami betul definisi dan fungsi dari pemasaran untuk 

mendukung proses kegiatan perusahaan tersebut. Pemasaran sendiri memiliki beberapa definisi 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

 

http://id.wikipedia.org/
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Pengertian pemasaran menurut The Chartered Institute of Marketing, yang dikutip oleh 

Alma (2007:3) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, 

disebutkan bahwa: “Pemasaran adalah proses manajemen untuk mengidentifikasi, 

mengantisipasi, dan memuaskan pelanggan secara menguntungkan.” 

Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh Kotler 

dan Keller (2009:5), Pemasaran adalah:  

“Satu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya.” 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses dan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan dengan menciptakan, 

menawarkan, mengkomunikasian, memberikan nilai kepada pelanggan dan membina hubungan 

baik dengan pelanggan dan juga para pemilik sahamnya dengan tujuan untuk menjaga serta 

meningkatkan kestabilan dan kelangsungan hidup perusahaan dan juga untuk mencapai sasaran 

dan tujuan perusahaan/organisasi. 

2.3. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pemasaran edisi 

ketigabelas” (2009:5)  yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran, mendefinisikan manajemen 

pemasaran sebagai berikut: 

“Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”. 

2.4. Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Tugas pemasar adalah merencanakan kegiatan pemasaran dan merancang program 

pemasaran untuk menciptakan,mengkomunikasikan  nilai bagi konsumen,salah satu kegiatan 

pemasaran adalah bauran pemasaran yang telah di definisikan sebagai perangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya (Kotler,2009) 

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian marketing mix (bauran pemasaran) 

menurut beberapa ahli: 

Kotler dan Keller (2010;53), mendefinisikan marketing mix sebagai berikut: 
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“Bauran pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan perusahaan 

untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran.” 

Menurut Zeithalm and Bitner yang dikutip oleh Hurriyati (2010;48) menyatakan 

bahwa konsep bauran pemasaran tradisional (tradisional marketing mix) terdiri dari 4P, yaitu : 

1. Produk (product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, 

di beli ,digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

2. Harga (price)  

Harga adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan untuk 

mendapatkan suatu produk dari perusahaan. 

3. Tempat/lokasi (place) 

Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produknya dapat tersedia 

dan konsumen lebih mudah dalam meng aksesnya. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran untuk 

mengkomunikasikan berbagai keunggulan yang dimiliki suatu produk dan mempengaruhi 

target market untuk membeli produk tersebut. 

Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas (expanded 

marketing mix for service) dengan penambahan unsur non-tradisional marketing mix, yaitu :  

1.  Orang (people) 

Adalah semua pelaku yang turut ambil bagian dalam pengujian jasa dan dalam hal ini 

mempengaruhi persepsi pembeli. Yang termasuk eleman ini adalah karyawan perusahaan 

dan konsumen. 

2.  Fasilitas fisik (physical evidence)   

Yaitu lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan di mana konsumennya berinteraksi 

dan setiap kelompok tangible memfasilitasi jasa tersebut. 

3.  Proses (process) 

Adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas di mana jasa disampaikan 

yang merupakan system pengujian atau operasi. 
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Sehingga menjadi tujuh unsur. Masing-masing dari tujuh unsur bauran pemasaran 

tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya dan mempunyai suatu bauran 

yang optimal sesuai dengan karakteristik segmennya. Penambahan unsur bauran pemasaran jasa 

dilakukan antara lain karena jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk, yaitu tidak 

berwujud, tidak dapat dipisahkan, beraneka ragam dan mudah lenyap. 

2.5. Produk 

2.5.1. Pengertian Produk 

Dalam bauran pemasaran, elemen produk merupakan elemen yang paling penting karena 

dengan adanya produklah perusahaan dapat melakukan kegiatan mereka seperti menawarkan 

produk tersebut kepada konsumen, menetapkan harga produk, melakukan penyaluran produk 

melalui saluran-saluran distribusi, dan melakukan promosi dengan mengkomunikasikan produk 

kepada konsumen. 

Produk pada dasarnya terdiri dari dua jenis yaitu barang dan jasa. Kedua jenis produk 

tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam klasifikasinya dan bahkan memiliki strategi bauran 

pemasaran yang hampir berbeda, namun baik produk atau jasa tetap sama-sama membutuhkan 

pemasaran yang baik walaupun cara pelaksanaan dan strateginya berbeda. Suatu perusahaan 

dapat terus bertahan bila strategi produk yang ditetapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

Pengertian produk menurut Kotler dan Keller (2009:4), adalah: 

“segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, 

tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.” 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:266), produk adalah: 

“semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, 

akuisisi, , atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.” 

 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2007:139), menyebutkan bahwa: 

“Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, 

termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko 
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yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang 

diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya”. 

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat ditawarkan kepada 

konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2.5.2. Klasifikasi Produk 

Bagi pemasar, terdapat beberapa klasifikasi bagi produk yang dapat dibedakan 

berdasarkan ketahanannya, keberwujudannya, serta kegunaannya atau tipe yang 

mengkonsumsinya (produk konsumen dan produk industri). 

Berikut pembahasan bagi klasifikasi produk berdasarkan ketahanan (durability) dan 

keberwujudan (intangibility) menurut Kotler dan Keller (2009:5) yang digolongkan kembali 

menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1. Barang-barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) 

Adalah barang-barang berwujud yang baisanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuat 

barang-barang tersebut tersedia di banyak lokasi, hanya mengenakan markup yang kecil, 

dan beriklan secara besar-besaran untuk mendorong percobaan dan membangun 

preferensi. 

2. Barang tahan lama (durable goods) 

Adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama. 

Produk-produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan personal dan jasa, menuntut 

margin yang lebih tinggi, dan memerlukan garansi penjual yang lebih banyak. 

3. Jasa (services) 

Adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah. 

Akibatnya, jasa biasanya memerlukan  kendali kualitas, kredibilitas pemasok, dan 

kemampuan adaptasi yang lebih besar. 

2.6. Atribut Produk Menurut Ahli : 

Kotler dan Armstrong (2004:347) menyatakan bahwa: 

“Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan 

penentuan manfaat yang akan diberikan.” 
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Pengertian atribut produk menurut Fandy Tjiptono (2001:103) adalah  

“Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai 

dasar pengambilan keputusan”. 

Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. 

Menurut Kotler (2004:329) “Atribut produk adalah karakteristik yang melengkapi fungsi 

dasar produk”. 

Teguh Budiarto (1993:68),  

“Atribut-atribut produk adalah sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk 

sehingga mampu lebih memuaskan konsumen”. Atribut produk meliputi merek 

(brand), pembungkusan (packaging), label, garansi atau jaminan (warranty) dan 

produk tambahan (service). Atribut dapat dipandang secara obyektif (fisik produk) 

maupun secara subyektif (pandangan konsumen). 

Bilson Simamora (2001:167) mendefinisikan bahwa : 

“Atribut produk adalah segala sesuatu yang melekat pada produk dan menjadi 

bagian dari produk itu sendiri”. 

2.6.1. Unsur – Unsur Atribut Produk 

1. Kualitas Produk 

Kotler dan Armstrong (2004:347) menyatakan bahwa  

“Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya”. 

Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsi-nya dapat dikatakan sebagai 

produk yang memiliki kualitas yang baik. 

Menurut Kotler (2004:330), kebanyakan produk disediakan pada satu diantara empat 

tingkatan kualitas, yaitu : kualitas rendah, kualitas rata-rata sedang, kualitas baik dan kualitas 

sangat baik. Beberapa dari atribut diatas dapat diukur secara objektif. Namun demikian dari 
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sudut pemasaran kualitas harus diukur dari sisi persepsi pembeli tentang kualitas produk 

tersebut. 

Stanton (1991:285-286) menyatakan bahwa perhatian pada kualitas produk makin 

meningkat karena keluhan konsumen selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terjadi 

karena keluhan konsumen makin lama makin terpusat pada kualitas yang buruk dari produk, baik 

bahannya maupun pekerjaannya. 

Kotler dan Armstrong (2004:347) menyatakan bahwa “Kualitas adalah salah satu alat 

utama untuk positioning menetapkan posisi bagi pemasar”. 

 

2. Fitur Produk 

Kotler dan Armstrong (2004:348) sebuah produk dapat ditawarkan dengan beraneka 

macam fitur. Perusahaan dapat menciptakan model dengan tingkat yang lebih tinggi dengan 

menambah beberapa fitur. Fitur adalah alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan dari 

produk pesaing. 

Menurut Cravens (1998:14) fitur juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membedakan 

suatu merek dari pesaingnya. 

3. Desain Produk 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004:348) cara lain untuk menambah nilai konsumen 

adalah melalui desain atau rancangan produk yang berbeda dari yang lain. Menurut Taufan 

Darussalam (2007), desain merupakan rancangan bentuk dari suatu produk yang dilakukan atas 

dasar pandangan bahwa “bentuk ditentukan oleh fungsi” dimana desain mempunyai kontribusi 

terhadap manfaat dan sekaligus menjadi daya tarik produk karena selalu mempertimbangkan 

faktor-faktor estetika, ergonomis, bahan dan lain-lain. Desain atau rancangan yang baik dapat 

menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, mengurangi biaya produk dan memberi 

keunggulan bersaing yang kuat di pasar sasaran. 

Kotler (2004:332) berpendapat bahwa “Desain merupakan totalitas keistimewaan yang 

mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan konsumen”.  
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Menurut Stanton (1991:285), “Desain merupakan salah satu aspek pembentukan citra 

produk. Sebuah desain yang unik, lain dari yang lain, bisa merupakan satu-satunya ciri pembeda 

produk”. 

Menurut Stanton (1991:285), desain produk yang baik dapat meningkatkan pemasaran 

produk dalam berbagai hal diantaranya: 

1. Dapat mempermudah operasi pemasaran produk. 

2. Meningkatkan nilai kualitas dan keawetan produk. 

3. Menambah daya penampilan produk. 

 

2.7. Keputusan Pembelian  

Dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses kegiatan pembelian yang tampak 

hanyalah satu tahap dari keseluruhan proses pembelian konsumen. Keputusan pembelian adalah 

sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang 

atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan  

dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian 

dan tingkah laku setelah pembelian (Basu Swastha, 1997). 

      Basu Swasta dan T. Hani Handoko, (1982, Hal. 103) proses pengambilan keputusan 

melalui lima tahap yaitu  : 

1. Menganalisis atau pengenalan kebutuhan dan keinginan. 

Dalam penganalisaan kebutuhan dan keinginan suatu proses ditujukan untuk 

mengetahui adanya kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Jika suatu kebutuhan 

diketahui, maka konsumen akan memahami adanya kebutuhan yang segera dipenuhi atau 

masih ditunda pemenuhannya. Tahap ini adalah proses pembelian mulai dilakukan.  

2. Pencarian informasi dan penilaian sumber – sumber. 

Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, internal atau eksternal, 

pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko 

untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk, sedangkan pencarian informasi 

pasif hanya dengan membaca iklan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan 

khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. 
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Pencarian informasi internal tentang sumber – sumber pembelian dapat berasal 

dari komunikasi perorangan dan pengaruh perorangan yang terutama berasal dari 

komunikasi perorangan dan pengaruh perorangan yang terutama berasal dari pelopor 

opini, sedangkan informasi eksternal berasal dari media masa dan sumber informasi dari 

kegiatan pemasaran perusahaan.   

3. Penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian. 

Meliputi dua tahap yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta 

mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembelian.  

Tujuan pembelian bagi masing – masing konsumen tidak selalu sama, tergantung 

pada jenis produk dan kebutuhannya. 

4. Keputusan untuk membeli. 

Tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen 

benar – benar membeli produk. Keputusan untuk membeli atau tidak produk yang 

ditawarkan. Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan 

kesimpulan dari sejumlah keputusan, misalnya  :  keputusan tentang jenis produk, bentuk 

produk, jumlah produk dan sebagainya. Apabila produk yang dihasilkan perusahaan 

sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan, maka produk tersebut mampu menarik minat untuk membeli. Bila konsumen 

dapat dipuaskan maka pembelian berikutnya akan membeli merk tersebut lagi dan lagi. 

5. Perilaku sesudah pembelian. 

Setelah melakukan pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen akan melakukan tindakan setelah kegiatan 

membeli dalam hal penggunaan produk tersebut sehingga harus diperhatikan oleh 

pemasar bahwa tugas pemasaran tidak berakhir ketika produk sudah dibeli tetapi terus 

sampai pada periode setelah pembelian. 

2.8. Hubungan Antara Atribut Produk Dengan Keputusan Pembelian  

 Setiap konsumen maupun calon konsumen memiliki selera yang berbeda-beda atas 

kebutuhan dan keinginannya, maka produsen harus pintar-pintar menyatukan keinginan dari 

setiap perbedaan tersebut sehingga tercapai satu pemikiran yang membuat calon konsumen 

memilih produk yang tepat untuk dirinya.  
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Pada dasarnya calon pembeli akan melihat dari atribut produk yang akan dia beli, apakah 

produk tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Menurut Bilson Simamora 

(2001:167), “Atribut produk adalah segala sesuatu yang melekat pada produk dan menjadi 

bagian dari produk itu sendiri”. 

Atribut produk itu sendiri dapat berupa kualitas produk, fitur produk, gaya produk, desain 

produk. Dan dari atribut-atribut tersebutlah kebanyakan konsumen meliahat atribut produk 

sebagai keseluruhan isi dari produk yang akan mereka beli.  

Dalam penelitian ini, penulis menempatkan atribut produk sebagai variable yang 

mempengaruhi (variable X) dan keputusan pembelian sebagai variable yang dipengaruhi 

(variable Y). pola hubungan variable X dan variable Y secara sistematis yang digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya atribut produk, akan mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk, karena konsumen akan menilai sebuah 

produk mulai dari atribut produknya. Apabila calon konsumen tersebut telah menilai keseluruhan 

dari atribut produk tersebut, maka calon konsumen tersebut akan memutuskan apakah dia akan 

membeli atau tidak. 

Pada penelitan terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pada jurnal Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Honda Vario 

125PGM FI Dikota Malang (Rinaldi, dan Yuniarto) disebutkan bahwa pengambian keputusan 

konsumen berkaitandengan pembelian akan mempertimbangkn produkmana yang akan 
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memuaskan kebutuhan yang diinginkan. Setelah itu konsumen akan memutuskan untuk membeli 

produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dalam memilih produk, konsumen akan 

mempertimbangkan atribut produk tersebut. 

Tri Ari Wiranto pada jurnalnya yang berjudul Pengaruh Bauran Promosi Dan Atribut 

Produk Terhadap Keputusan Menggunakan Layanan Internet Speedy mengatakan bahwa Telkom 

speedy harus memperhatikan bauran promosi dan atribut produk, karena kedua hal tersebut 

merupakan beberapa factor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap 

produk PT.Telkom yaitu Internet Speedy. 

Fitria Kusumastuti menyebutkan dalam jurnalnya Pengaruh Harga, Atribut Produk, Dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sony Ericsson bahwa adanya keterkaitan yang erat 

antara harga, atribut produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen dalam 

membeli sebuah produk. Produsen perlu mengetahuii selera konsumen yang berkaitan dengan 

ketiga hal tersebut yang berguna untuk mengetahui bagaimana ketiga factor tersebut dapat 

mempengaruhi konsumen dalam membeli telepon seluler. 

Pada jurnal Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone 

Samsung Galaxy Series yang ditulis oleh  Widya Handayani mengatakan bahwa atribut produk 

adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari strategi produk yang dapat dikontrol langsung oleh 

perusahaan sebagai suatu rangsangan yang perlu diperhatikan oleh konsumen dalam proses 

keputusan pembelian. Dari atribut inilah suatu produk dipandang berbeda oleh konsumen dari 

produk pesaing lainnya. Atribut produk ini sangat mempengaruhi reaksi konsumen terhadap 

produ yang ditawarkan lainnya di pasar. 

Sedangkan pada jurnal Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survey 

Pada Konsumen Rokok Gudang Garam Internasional Warga Kelurahan Sobo Kecamatan Kota 

Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi) disebutkan jika atribut produk semakin memainkan peran 

yang sangat penting dalam pemasaran dari perspektif pemasar dan konsumen. Hal tersebut telah 

lama diakui sebagai kesempatan untuk mengatur merek yang terpisah dari kompetisi pasar. 

Konsumen juga menghargai atribut, karena mereka gunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi 

produk. Atribut juga memberikn manfaat bagi konsumen untuk membeli suatu produk. 


