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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini 

belum ada keseragaman. Dalam Encyclopedia of the science Social Science 

dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu 

tujuan tertententu diselenggarakan dan diawasi. 

Manajemen merupakan suatu usaha dalam pengelolaan fungsi-fungsi organisasi. 

Menurut Hilman dalam Khaerul Umam (2011:14) :  

“ Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang 

sama”. 

  

Menurut G.R Terry dalam Khaerul Umam (2011:15) : 

“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja,yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud  yang nyata”. 

 

Menurut James A.F Stoner dalam Khaerul Umam (2011:15) :  

“Manajemen adalah suatu proses perencanaan , pengorganisasian , 

kepemimpinan , dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan 

semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.   

 

Dari beberapa definisi diatas,dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

suatu proses perencanaan, pengorganisasiaan, pengarahaan dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.2  Pengertian Pemasaran 

Aktivitas pemasaran sangat penting artinya untuk mencapai tujuan 

perusahaan, karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk mengetahui dan 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga produk dan jasa yang 

ditawarkan itu cocok serta menentukan dan memilih pasar sasaran dan 

menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan mencapai laba yang 

diharapkan. Adapun pengertian pemasaran menurut para ahli dikemukakan 

sebagai berikut. Menurut Kotler dan Keller (2012:5) :  

“Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and want through creating, offering, and freely exchanging 

products and services of value with others”.  

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompokmemperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan 

denganmenciptakan,menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain.  

Menurut AMA (Asosiasi pemasaran Amerika) yang dikutip oleh Kotler 

dan Keller (2012:5) definisi pemasaran adalah sebagai berikut :  

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating,delivering, and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large”.  

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan 

pemangku keuntungan”.  
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Penulis lain Mas‟ud Machfoedz (dalam Riyanti Jabir, 2010:140) 

mengemukakan bahwa : 

 ”Pemasaran adalah suatu proses yang diterapkan perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan produk 

(barang dan jasa). Konsumen tertentu yang merupakan sasaran upaya pemasaran 

disebut pasar sasaran”. 

Dari beberapa definisi diatas,dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalahsuatu proses yang diterapkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumendenganmenciptakan,menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan cara menguntungkan 

perusahaan. 

Pengertian di atas mencakup faktor-faktor sebagai berikut : 

1.  Ada perencanaan dan eksekusi di lapangan. Hal ini menunjukan 

bahwapemasaran membutuhkan strategi yang dinyatakan dalam rencana-

rencanarealistis untuk memperoleh keuntungan, kelancaran penerimaan 

pembayaran,investasi yang dibutuhkan, produk yang ingin dan dibuat dan 

sebagainya.Sedangkan eksekusi di lapangan meliputi pengiriman barang, 

penagihan,penempatan pramuniaga, dan sebagainya. 

2. Ada proses perumusan konsep. Yang dimaksud hal ini adalah seluruh 

bagianterlibat dalam perumusan produk yang ingin diciptakan dan secara 

bersama-samamemasarkan produk perusahaan. Jadi pemasaran merupakan 

proses perumusandari awal dan tidak hanya sekedar penawaran yang terjadi di 

lapangan. 

3. Melibatkan produk, harga, promosi dan distribusi. Keempat variable ini 

dalampemasaran disebut bauran pemasaran (marketing mix). Keempat variabel 

inimerupakan alat pemasaran yang dapat dikendalikan oleh marketer. 

4. Ada barang yang dipertukarkan. Produk yang dipertukarkan tidak sekedar 

barangterwujud, namun juga berupa jasa seperti jasa konsultasi dan jasa 

telekomunikasi. 
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5. Ada proses pertukaran yang melibatkan pihak penjual dan pembeli melalui 

prosespembayaran baik dengan menggunakan uang atau dengan cara barter. 

6. Memuaskan konsumen dan institusinya. Tujuan kegiatan pemasaran 

adalahmemuaskan konsumen. Maksud dari pentingnya usaha memuaskan 

konsumenadalah agar konsumen bersedia kembali mengulangi pembeliannya 

danmerekomendasikan orang lain untuk membeli. 

Semua kegiatan pemasaran ditujukan agar produknya dapat diterima dan 

kemudian hari disenangi oleh pasar. Produk yang diterima oleh pasar berarti 

produk tersebut laku dijual atau sering dibuat laris. Tidak semua produk dapat 

diterima oleh pasar. Banyak produk yang tidak laku dijual. Produk semacam ini 

berarti tidak diterima oleh pasar. Agar suatu produk dapat diterima oleh pasar 

maka harus dilakukan berbagai kegiatan, tanpa kegiatan-kegiatan tertentu produk 

tidak akan diterima oleh pasar. Kegiatan pemasaran juga dilakukan setelah produk 

tersebut dibeli oleh konsumen, agar produk itu disenangi maka perusahaan harus 

menawarkan tenaga pemasaran untuk memasang produk yang telah dibeli dengan 

benar dan baik, melakukan perawatan yang sempurna dan sebagainya. Apabila 

pemasangannya kurang baik atau perawatannya kurang sempuran maka produk 

tersebut akan kurang memuaskan konsumen dan mereka menjadi tidak senang. 

 

2.3 Pengertian manajemen pemasaran 

Suatu perusahaan akan menjadi sukses apabila di dalamnya ada kegiatan 

manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran pun menjadi pedoman 

dalam menjalankan kelangsungan hidupperusahaan. Sejak dimulainya proses 

produksi hingga barang samai pada konsumen peran manajemen pemasaran tidak 

bisa terpisahkan karena nantinya apabila dapat dilaksanakan dengan baik, maka 

akan menjadi keuntungan bagi perusahaan khususnya dan konsumen pada 

umumnya. 
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Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah 

pertukaranpotensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai respons yang 

diinginkan oleh pihak lain.  

Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5) adalah :  

 

“marketing management as the art and science of choosing target markets 

and getting, keeping,and growing customers through creating, delivering, and 

communicating superior customer value”  

 

Manajemen Pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran 

dan meraih,mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, danmengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul.  

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Armstrong dan Kotler (2012 ;29) 

yang menyatakan bahwa: 

“Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan 

tersebut”. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah segala sesuatu yang perlu ada perencanaan terlebih dahulu agar 

segala sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen yang kemudian 

akan menimbulkan suatu perencanaan. 

 

2.4       Bauran Pemasaran 

Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan 

yang diinginkan dari pasar sasaran mereka, alat itu membentuk suatu bauran 

pemasaran. Pemasaran memiliki peran yang vital dalam dunia usaha saat ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pemasaran umumnya dipandang sebagai 

tugas untuk merencanakan, menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan 

barang dan jasa kepada konsumen tetapi juga memperhatikan semua pihak yang 
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terkait dalam perusahaan. Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi yang di 

sebut bauran pemasaran. Bauran pemasaran juga mempunyai peranan yang 

penting karena bauran pemasaran merupakan awal atau panduan bagi perusahaan 

dalam menjalani aktivitas pemasaran baik produk ataupun jasa. 

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:498) adalah:  

  “Bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya.” 

 

 Sedangkan menurut Stanton yang diterjemahkan oleh Swastha (2009:25) 

pengertian bauran pemasaran adalah : 

 “Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan yaitu : 

produk, sistem harga , distribusi dan promosi.” 

 

 Sedangkan menurut Hurriyati (2010:48) pengertian bauran pemasaran 

adalah :  

 “Unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, 

diorganisir dan digunakan dengan tepat sehingga perusahaan 

dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif sekaligus 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran merupakan alat-alat pemasaran yang saling berintegrasi satu sama lain 

dan merupakan inti dari sistem pemasaran yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Saladin dan Buchory (2010:10) mengungkapkan bahwa komponen 

bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

1. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Pengertian produk bukan hanya dalam pengertian 

fisik (sempit) akan tetapi pengertian produk secara luas bisa juga jasa 

manusia, tempat, organisasi , dan gagasan. 
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2.  Harga 

 Harga adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk atau 

jasa. Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk di benak 

konsumen. 

3. Tempat 

 Tempat adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, 

yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 

4. Promosi 

 Menurut Saladin (2010:213) promosi merupakan salah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk. Bahkan kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai 

alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

penggunaann produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

Dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan 

dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan memuaskan konsumen jasa, 

elemen tersebut adalah 3P, sehingga bauran pemasarannya menjadi 7P, yaitu: 

 

5. Orang 

 Adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan 

karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Bukti Fisik 

 Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan 

dan konsumennya berinteraksi, serta komponen tangible memfasilitasi 

penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Proses 

 Yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran akttivitas dengan mana 

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 
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Dari ketujuh alat-alat pemasaran di atas mencerminkan penjual terhadap alat 

pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang 

pemasar, setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat kepada 

pelanggan. Jadi perusahaan pemenang adalah perusahaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen/ pelanggan secara ekonomis, mudah, dan dengan 

komunikasi efektif. 

2.5       Produk  

Menurut Kotler & Keller (2012:4) mengemukakan bahwa : 

"Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan 

keinginan atau kebutuhan konsumen”.  

Menurut Fandy Tjiptono, Ph.D dan Gregorius Chandra (2002:95): 

“ Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan”. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk 

merupakan sesuatu  yang dipasarkan bisa berupa barang fisik, jasa, pengalaman, 

tempat, infomasi, ide, dan organisasi produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar untuk memuaskan sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan konsumen. 

2.5.1    Konsep Produk  

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

menawarkan mutu, kinerja dan pelengkap inovatif yang terbaik. Manajer dalam 

organisasi berorientasi produk memusatkan perhatian mereka pada usaha untuk 

menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakannya. 

Berdasarkan konsep ini, manajer mengasumsikan bahwa pembeli 

menghargai produk yang dibuat dengan baik dan mereka dapat menilai kualitas 

dan kinerja suatu produk. Perusahaan yang berorientasi produk sering merancang 
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produk mereka dengan sedikit atau tanpa masukan dari pelanggan. Mereka yakin 

bahwa insinyur mereka tahu bagaimana merancang dan menyempurnakan produk 

mereka dan bahkan mereka tidak menganalisis produk pesaing 

 

2.5.2    Tingkat Produk 

Tingkat Produk : PRODUK LEVEL 

1. Manfaat inti (core benefit)  

Jasa atau manfaat yang di beli pelanggan,  contoh Hotel  

2. Produk dasar (basic product) 

Mengubah manfaatproduk menjadi produk dasar, contoh kamar hotel ada 

tempat tidur,kamar mandi, handuk, dan meja tulis 

3. Produk yang di harapkan (expected product)  

Suatu set atribut dan kondisi diharapkan dan disetujui  pemebli ketika 

mereka membeli produk contoh ketenangan ,tempat tidur yang bersih  

4. Produk yang di tingkatkan (augmented product)  

Produk yang memenuhi keinginan pelanggan itu melampaui harapan 

mereka contoh online,cek-in,service yang memuaskan. 

5. Produk potensial ( potensial product)  

Mencangkup semua peningkatan dan tranfortasi yang akhirnya di alami 

produk contoh kamar suite. 

 

2.5.3    Klasifikasi Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2012:6)  ada tiga klasifikasi produk adalah : 

 Barang-barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-

barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan seperti bir dan sabun. 

 Barang tahan lama ( durable goods) adalah barang-barang berwujud yang 

biasanya dapat digunakan untuk waktu lama.contoh : kulkas dan alat tulis. 

 Jasa (Services) : produk yang tidak berwujud bervariasi,tak 

terpisahkan,dan dapat musnah.contoh : salon potong rambut. 
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Berdasarkan tujuan pembelian atau kegunaan, produk dibedakan menjadi 2 : 

1.        Klasifikasi Barang Konsumen 

 Barang Sehari-hari (convenience goods) : barang yang tidak banyak 

pertimbangan dalam melakukan pembelian.Biasanya berupa kebutuhan 

pokok. 

 Barang Belanja (Shopping Goods) : barang yang banyak pertimbangan 

dalam melakukan pembelian.Contoh : mobil,televisi,dll. 

 Barang khusus (Specially goods) : barang yang di butuhkan konsumen 

dengan pelayanan tambahan. 

 Barang yang tidak di cari (unsought goods) : barang yang tidak terpikirkan 

untuk membelinya di waktu sekarang. 

 

2.   Klasifikasi Barang Industri 

Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif dan bagaimana 

memasuki proses produksi,yang terdiri dari : 

 Bahan dan suku cadang (materials and parts) : barang yang seluruhnya 

menjadi bagian produk produsen. 

 Barang Modal (capital items) :barang tahan lama yang memfasilitasi 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi. 

 Layanan bisnis dan pasokan (supplies and business services) : barang dan 

jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan 

produk jadi. 

 

2.5.4    Diferensiasi Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2012:9) Diferensiasi produk adalah upaya dari 

sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dari produk pesaing dalam 

suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan. Beberapa produk dibedakan dan 

produk pesaing oleh kualitasnya. 
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Diferensiasi Produk 

 Bentuk 

 Fitur 

 Penyesuaian 

 Kualitas Kinerja 

 Kualitas Kesesuaian 

 Ketahanan 

 Keandalan 

 Kemudahan Perbaikan 

 Gaya 

 Desain 

Diferensiasi Jasa 

 Kemudahan Pemesanan 

 Pengiriman 

 Instalasi 

 Pelatihan Pelanggan 

 Konsultasi Pelanggan 

 Pemeliharaan dan Perbaikan 

 Pengembalian 

 

2.5.5    Hierarki Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2012:15) ada enam tingkat hierarki produk : 

 Kebutuhan Keluarga (Need Family) adalah kebutuhan utama yang 

mendasari kelompok produk. 

 Produk Keluarga (product family) adalah semua kelas produk yang dapat 

memenuhi inti manfaat atau kebutuhan utama. 
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 Kelas Produk (product class) adalah sekelompok produk dalam keluarga 

produk yang memiliki kesamaan fungsi tertentu atau disebut juga kategori 

produk. 

 Lini Product  (product line) adalah sekelompok produk dalam kelas 

produk yang saling berhubungan dekat karena mempunyai fungsi yang 

sama. 

 Jenis Produk (product type) adalah produk-produk yang ada diantara lini 

produk yang memiliki salah satu bentuk dari produk tertentu. 

 Barang (item)/varian product (product varian)adalah sebuah unit produk 

yang berbeda antara merek atau lini produk yang dibedakan berdasarkan 

ukuran, harga, penampilan dan atribut. 

 

2.5.6    Sistem dan Bauran Produk 

 Sistem Produk adalah kelompok barang yang berbeda tapi berhubungan 

dan berfungsi dengan cara yang melengkapi.Contoh : Telpon genggam 

dilengkapi dengan produk yang dapat dipasang seperti 

headset, kamera, pemutar musik, dan perekam suara. 

 Bauran Produk adalah kumpulan semua produk dan barang yang di 

tawarkan penjual tertentu kepada pembeli.Contoh : Seagate membuat 29 

jenis drive yang penting bagi serve, PC, dan produk elektronik seperti 

video games,DVR,dan kamera. 

Empat dimensi bauran produk : 

 Lebar bauran produk : mengacu pada berapa banyak lini produk berbeda 

yang dijual perusahaan. 

 Panjang bauran produk : mengcau pada jumlah total produk dalam bauran. 

 Kedalaman bauran produk : mengacu pada banyaknya varian yang 

ditawarkan masing-masing produk dalam lini. 

 Konsistensi bauran produk : mengacu seberapa dekat hubungan dari 

berbagai lini produk. 
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1. Strategi produk sebagai entitas satuan (individual) 

 Atribut produk 

Adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat yang menjamin agar 

produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang 

diharapkan oleh pembeli. Kebutuhan tentang atribut produk sangatlah 

penting karena akan mempengaruhi reaksi konsumenterhadap produk yang 

ditawarkan. Contoh atribut produk seperti: kualitas produk, fitur produk, 

desain produk. 

 Merek (Brand) 

Adalah sebuah nama, istilah, symbol atau disain yang ditunjukan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa penjual sebagai pembeda dari pesaing. 

Terkadang merek atau brand menjadi nilai tambah bagi sebuah produk. 

 Kemasan 

Mengemas (packing)didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendisain dan 

memproduksi tempat atau kemasan untuk produk.  Kemasan merupakan 

salah satu daya tarik sebuah produk untuk dapat dipilih atau tidaknya oleh 

pembeli. 

 Label 

Sekilas lebel sama dengan merek, namun perlu disadari bahwa merek 

merupakan nama sedangkan label merupakan sebuat tanda yang dilekatkan 

pada produk. Label memiliki beberapa fungsi sebagai identifikasi; grade 

atau lebel kualitas. 

 Jasa pendukung (Product support servica) 

Perusahaan menggunakan pelayanan sebagai alat untuk memenangkan 

kompetisi bisnis. Dalam keputusan mengenai pelayanan pendukung, 

perusahaan biasanya dihadapkan pada keputusan mengenai jenis layanan, 

perlu tidaknya departemen atau bagian yang mengurusi layanan kepada 

konsumen secara khusus. 
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2. Strategi lini produk 

            Lini produk adalah sekelompok nproduk yang memiliki kesamaan fungsi, 

pasar sasaran, tempat penjualan yang sama, ataupun memiliki range harga yang 

sama. Dalam strategi lini produk, ada beberapa strategi yang dapat dijalani oleh 

perusahaan yakni strategi perpanjangan lini produk, strategi pengembangan 

produk, strategi pengisian lini produk, dan strategi moderenisasi lini peroduk. 

 

2.5.7    Kebijakan Produk  

Menurut Fandy Tjiptono , Ph.D dan Gregorius Chandra (2012:293) 

Kebijakan Produk antara lain : 

1. Positioning Produk 

Positioning Produk bertujuan menciptakan diferensiasi unik dalam benak 

Pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra merek atau Produk yang lebih 

unggul dibandingkan merek/produk pesaing. 

2. Repositioning Produk 

Dalam sejumlah situasi, perusahaan mungkin saja perlu melakukan 

positioning ulang(repostioning). 

3. Product-overlapStrategy 

Strategi ini relatif unik,karena bertujuan menciptakan persaingan bagi 

merek tertentu milik perusahaan sendiri. Persaingan semacam ini dibentuk 

melalui tiga cara :  

 

 Peluncuran produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada 

 Penggunaan strategi private labeling (store brands) 
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 Menjual komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk 

perusahaan sendiri kepada para pesaing (original-equipment 

manufactures) 

4. LingkupProduk 

Perusahaan dapat menerapkan 3 strategi yaitu : 

 Strategi produk tunggal,bertujuan meningkatkan skala 

ekonomis,efisiensi, dan daya saing dengan jalan melakukan 

spesialisasi dalam suatu lini produk saja. 

 Strategi multiproduk bertujuan mengantisipasi risiko keusangan 

potensial sebuah produk tunggal dengan menambah beberapa 

produk lain. 

 Strategi system of products, bertujuan meningkatkan 

ketergantungan pelanggan terhadap produk perusahaan, sehingga 

mencegah pesaing masuk ke pasar.  

5. Desain Produk 

Aspek inin menyangkut tingkat standarisasi produk. Perusahaan memiliki 

tiga alternatif desain produk : 

 Produk standar bertujuan meningkatkan skala ekonomis 

perusahaan melalui produksi missal. 

 Customized produk (Produk disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan spesifik) bertujuan memanfaatkan  

fleksibilitas desain produk sebagai strategi bersaing dengan para 

produsen missal produk-produk standar. 

 Produk standard dengan modifikasi bertujuan berusaha 

mengkombinasikan antara produk standar dan customized product   
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6. Eliminasi Produk 

Tujuan utama eliminasi produk adalah membentuk bauran atau portofolio 

produk „terbaik‟ dan menyeimbangkan bisnis secara keseluruhan. 

7. Pengembangan Produk baru 

Tujuan utama pengembangan produk baru adalah menghadirkan tantangan 

bagi setiap perusahaan agar mampu berinovasi secara berkesinambungan 

dalam rangka menawarkan produk dan jasa yang unik dan unggul. 

2.5.8    Hubungan antara Produk dan Minat Beli  

Penelitian yang dilakukan oleh Carmina Fandos dan Carlos Flavian (dalam 

Arie Wibowo,2006) dalam artikelnya yang berjudul “Intrinsic and Extrinsic 

Quality Attributes, Loyalty, and Buying Intention: An Analysis for a PDO 

Product” melakukan penelitian yang bertujuan untuk menelusuri pengaruh dari 

perceived quality dari PDO (protected designation of origin) suatu produk 

terhadap loyalitas konsumen dan minat beli. Penelitian yang dilakukan melibatkan 

unsur intrinsik dan ekstrinsik atribut kualitas, loyalitas, dan mint beli. Informasi 

penelitian diperoleh dari metode kualitatif sebelumnya berdasarkan grup yang 

bersifat dinamis. Hal ini  dimaksudkan untuk membuat skala yang tepat untuk 

perhitungan konsep yang berbeda. Penelitian ini memperlibatkan adanya 

hubungan positif yang signifikan antara atribut ekstrinsik produk makanan 

tradisional dengan loyalitas yang ditunjukkan konsumen. Terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara atribut intrinsik suatu produk dan perceived quality 

terhadap minat beli. Penelitian ini memiliki hubungan dengan penulis dalam 

menunjukkan pentingnya atribut dalam mempengaruhi minat beli seseorang, baik 

yang berupa inrinsik maupun ektrinsik.  

H1: Pengaruh Produk mempunyai pengaruh positif Minat Beli Konsumen. 
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2.6  Harga 

Menurut Kotler dan Keller (2009:358) menyatakan bahwa: 

“Harga adalah elemen dalam bauran pemasaran yang tidak saja 

menentukan profitabilitas tetapi juga sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan 

proporsi nilai suatu produk. Pemasaran produk perlu memahami aspek psikologis 

dari informasi harga yang meliputi harga referensi (reference price), inferensi 

kualitas berdasarkan harga (prce-quality inferences)dan petunjuk harga (price 

clues)”. 

Menurut FandyTjiptono, Ph.D dan Gregorius Chandra Tjiptono, Ph.D dan 

Gregorius Chandra (2012:315) menyatakan bahwa: 

 “Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

mendatangkan pendapatan bagi organisasi ”.  

Dari pendapat-pendapat para pakar ekonomi tentang definisi harga 

tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harga adalah satu-satunya 

dalam unsur  bauran pemasaran yang tidak saja menentukan profitabilitas tetapi 

juga sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan proporsi nilai suatu produk 

yangmendatangkan pendapatan bagi organisasi. 

 

2.6.1  Konsep Harga 

Secara sederhana,istilah harga bisa diartikan sebagai jumlah uang (satuan 

moneter) dan/atau aspek lain (non-moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan 

tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah produk. Utilitas merupakan 

atribut atau faktor yang berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. 

Secara garis besar terdapat lima jenis pokok utilitas, yakni : 

1. Utilitas bentuk (form utility,berhubungan dengan proses 

produksi/konversi,yaitu perubahan fisik atau kimiawi yang membuat 

suatu produk menjadi lebih bernilai tambah. 
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2. Utilitas tempat(place utility)terbentuk jika produk tersedia di lokasi-lokasi 

yang mudah diakses oleh calon pembeli. 

3. Utilitas waktu (time utility), tercipta apabila sebuah produk tersedia saat 

dibutuhkan oleh para pelanggan potensial. 

4. Utilitas informasi (information utility) tercipta dengan jalan 

menginformasikan kepada calon pembeli mengenai 

keberadaan,ketersediaan, cara instalasi, dan cara pemakaian sebuah 

produk. 

5. Utilitas kepemilikan (Possesion/ownership utility) tercipta jika terjadi 

transfer kepemilikan atau hak milik atas suatu produk dari produsen ke 

konsumen. 

Istilah yang digunakan untuk mengacu pada harga bisa beraneka ragam. 

Ini menunjukkan  bahwa penetapan harga sangat tergantung pada produk yang 

dijual. Biasanya para pemasar menetapkan harga untuk kombinasi antara : 

 Barang dan jasa spesifik yang menjadi objek transaksi 

 Sejumlah layanan pelengkap (seperti instalasi,pengiriman, dan garansi) 

 Manfaat pemuasan kebutuhan yang diberikan oleh produk bersangkutan. 

2.6.2  Dimensi Strategi Harga 

Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang 

membutuhkan pertimbangan cermat. Ini dikarenakan adanya sejumlah dimensi 

strategic harga dalam hal : 

a) Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a statement of 

value). 

b) Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli. 

c) Harga adalah determinan utama permintaan 

d) Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba. 

e) Harga bersifat fleksibel. 

f) Harga memepengaruhi citra dan strategi. 
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g) Harga merupakan masalah No.1 yang dihadapi para manajer. Setidaknya 

ini ditunjukkan oleh adanya empat level konflik potensial menyangkut 

aspek harga. 

 Konflik perusahaan internal 

 Konflik dalam saluran distribusi 

 Konflik dengan pesaing 

 Konflik dengan Instansi Pemerintah dan Kebijakan Publik. 

 

2.6.3 Peranan Harga 

Harga memainkan peranan penting bagi perekonomian secara 

makro,konsumen, dan perusahaan. 

 Bagi Perekonomian 

Harga produk mempengaruhi tingka upah,sewa,bunga, dan laba. Harga 

merupakan regulator dasar dalam system perekonomian,karena harga 

berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga 

kerja,tanah,modal kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik 

tenaga kerja,tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi 

modal, dan seterusnya. Sebagai alokator sumber daya, harga menentukan 

apa yang akan diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memebeli 

barang dan jasa. 

 Bagi konsumen 

Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitive terhadap 

factor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan 

membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak 

sensitive terhadap harga,namum juga memepertimbangkan factor lain 

(seperti citra merek,lokasi toko, layanan,nilai (value),fitur produk, dan 

kualitas produk). Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

sering kali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang 
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mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi,terutama dalam kategori 

speciality products. 

 Bagi Perusahaan 

Dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya (produk,distribusi dan 

promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar,harga 

merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendapatkan 

pendapatan. Harga produk adalah determinan utama bagi permintaan pasar 

atas produk bersangkutan.Harga mempengaruhi posisi bersaing dan 

pangsa pasar perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada 

pendapatan dan laba bersih perusahaan. Singkat kata, perusahaan 

memdapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa 

yang dijualnya. 

 

2.6.4  Tujuan Penetapan Harga 

Program penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan 

perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk produk 

tertentu,relative terhadap tingkat harga para pesaing. Keputusan harga memiliki 

peran strategic yang penting dalam implementasi strategi pemasaran. 

Tujuan penetapan harga dijabarkan dalam program penetapatan harga. 

Kesuksesan program penetapan harga ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : 

 Elastisitas-Harga Permintaan 

a) Inelastis 

b) Inelastis Unitaris 

c) Elastis  

 Faktor Persaingan 

a) Produk Sejenis 

b) Produk Substitusi 

c) Produk yang tidak ada kaitannya, namun bersaing memperebutkan 

dana dari konsumen yang sama („share of wallet‟). 
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 Faktor Biaya 

a) Biaya tetap 

b) Biaya Variabel 

 Faktor Lini Produk 

a) Leader Pricing 

b) Price Bundling 

 Faktor Pertimbangan Lainnya dalam Penetapan Harga 

a) Lingkungan Politik dan Hukum 

b) Lingkungan Internasional 

c) Unsur harga dalam program pemasaran lainnya 

2.6.5  Tipe-tipe Program Penetapan Harga 

Secara garis besar, ada tiga tipe programa penetapan harga,yaitu : 

1. Penetapan Harga Penetrasi (Penetration Pricing) 

Dalam program ini,perusahaan harga murah sebagai dasar utama untuk 

menstimulasi permintaan. Perusahaan berusaha menaikkan tingkat 

penetrasi produknya di pasar,dengan cara menstimulasi permintaan primer 

dan menigkatkan pangsa pasar (mendapatkan pelanggan baru) berdasarkan 

faktor harga. Kondisi yang mendukung keberhasilan penerapan program 

penetapan harga penetrasi meliputi : 

 Permintaan pasar bersifat elastis 

 Permintaan perusahaan bersifat elastis, dan pesaing tidak dapat menyamai 

tingkat harga perusahaan dikarenakan cost disadvantages. 

 Perusahaan juga menjual produk komplementer yang marjinya lebih besar. 

 Terdapat sejumlah besar pesaing potensial yang kuat. 

 Terdapat skala ekonomisyang ekstensif, sehingga variable-cost approach 

bisa digunakan untuk menentukan harga minimum. 

 Tujuan penetapan harga adalah untuk mencapai salah satu dari dua 

kemungkinan berikut : (a) menciptakan permintaan primer ; atau (b) 

mendapatkan pelanggan baru dengan jalan mengalahkan pesaing. 
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2. Penetapan Harga Paritas (Parity Pricing) 

Dalam program ini, perusahaan menetapkan harga dengan tingkat yang 

sama mendekati tingkat harga pesaing. Implikasinya, program ini berusaha 

mengurangi peranan harga sehingga program pemasaran 

lainnya(produk,distribusi, dan promosi) yang dijadikan focus utama dalam 

menerapkan strategi pemasaran. Situasi yang mendukung keberhasilan 

program penetapan harga paritas antara lain : 

 Permintaan perusahaan bersifat inelastic 

 Perusahaan tidak meliki keunggulan biaya dibandingkan para pesaing. 

 Tidak ada expected gains dari skala ekonomis,sehingga batas bawah harga 

didasrkan pada fully allocated costs. 

 Tujuan penetapan harga adalah menyamai pesaing. 

3. Penetapan Harga Premium (Premium Pricing) 

Program ini menetapkan harga di atas tingkat harga pesaing. Dalam kasus 

introduksi bentuk atau kelas produk baru yang belum ada pesaing 

langsungnya, harga premium ditetapkan lebih tinggi dibandingkan bentuk 

produk yang bersaing. Program ini akan lebih berhasil jika diterapkan 

dalam situasi berikut: 

 Permintaan perusahaan bersifat inelastis. 

 Perusahaan tidak memiliki kapasitas berlebih. 

 Terdapat hambatan masuk yang sangat kuat. 

 Keuntunga dari skala ekonomis relatif kecil,sehingga metode biaya penuh 

digunakan untuk menentukan harga minimum. 

 Tujuan penetapan harga adalah menarik pelanggan baru pada aspek 

kualitas 
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2.6.6  Kebijakan Harga 

Beberapa pilihan kebijakan yang tersedia bisa diklasifikasikan berdasarkan 

konteks spesifik sebagai berikut : 

1. Penetapan harga produk baru 

Harga bagi sebuah produk baru harus ditetapkan secara cermat, karena 

berpengaruh terhadap potensi pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

produk bersangkutan. Secara garis besar ada dua strategi utama yang bisa 

dipilih : skimming pricing dan penetration pricing. 

Dalam skimming pricing,perusahaan menetapkan harga awal (initial price) 

yang mahal pada sebuah produk baru.Situasi-situasi yang cocok untuk 

penerapan strategi inil antara lain : 

 Produk baru memiliki karakteristik unik/khas yang sangat 

diharapkan/disukai konsumen dan tidak ada atau hanya sedikit 

tersedia produk substitusi. 

 Cukup banyak pelanggan yang bersedia membeli produk membeli 

produk pada tingkat harga awal yang tinggi.  

 Pola permintaan yang dihadapi bersifat tidak pasti atau menentu. 

 Perusahaan telah mengeluarkan dana sangat besar untuk riset dan 

pengembangan produk baru bersangkutan. 

 Harga awal yang tinggi tersebut tidak akan menjadi daya tarik bagi 

masuknya para pesaing. 

 Pelanggan menginterpretasikan harga tinggi sebagai indicator 

kualitas tinggi. 

 Bila produk baru yang dihasilkan sangat inovatif sehingga pasar 

diperkirakan memerlukan waktu lama sebelum memasuki tahap 

kedewasaan dalam siklus hidup produk (PLC) 

Penetration pricing yang menetapkan harga awal relative murah pada 

tahap awal (PLC). Tujuan utamanya adalah agar dapat meraih pangsa 

pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. 
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Dengan harga yang rendah, maka perusahaan dapat pula 

mengupayakan tercapainya skala ekonomis dan menurunnya biaya per 

unit. Strategi ini memiliki berkesinambungan. Situasi-situasi yang 

cocok bagi penerapan strategi ini antara lain : 

 Produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tertentu bagi pasar 

massal. 

 Banyak segmen pasar yang sensitif terhadap harga. 

 Harga awal yang rendah mengurangi minat pesaing untuk 

memasuki pasar. 

 Biaya produksi per unit dan biaya pemasaran menurun drastic 

siring dengan meningkatnya volume produksi. 

Ada empat bentuk harga yang biasanya dipergunakan dalam 

penetration pricing , yakni : 

a) Harga yang dikendalikan (restrained price) 

b) Elimination price 

c) Promotional price 

d) Keep out price 

2. Penetapan harga produk yang sudah mapan 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan harus selalu 

meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah 

ada di pasar, diantaranya : 

 Adanya perubahan dalam lingkungan pemasaran 

 Adanya pergeseran permintaan 

 Dalam melakukan penialian kembali terhadap strategi penetapan 

harga yang telah dilakukan, perusahaan memiliki tiga alternatif 

strategi,yaitu : 

a) Mempertahankan harga 

Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahakan 

posisi dalam pasar dan untuk meningkatkan citra positif di 
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masyarakat. Kondisi yang sesuai untuk menerapkan 

strategi ini antara lain : 

1) Pasar yang dilayani perusahaan tidak terpengaruh 

secara signifikan oleh perubahan lingkungan. 

2) Ada ketidakpastian berkaitan dengan reaksi 

pelanggan dan pesaing terhadap perubahan harga. 

3) Citra peruhasaan di mata masyarakat dapat 

ditingkatkan dengan cara merespon permintaan 

pemerintah atau pendapat public untuk 

mempertahankan harga. 

b) Menurunkan harga 

Penyebab atau alasan utama yang mendorong sebuah 

perusahaan perlu menurunkan harga produk produknya 

yang sudah mapan adalah : 

1) Strategi defensif,dimana perusahaan memotong 

harga guna menghadapi persaingan yang semakin 

intensif. 

2) Strategi ofensif,dimana perusahaan berusaha 

memenangkan persaingan. 

3) Respon terhadap kebutuhan pelanggan yang 

disebabkan oleh perubahan lingkungan. 

c) Menaikkan harga  

Menaikkan harga produk biasanya dilakukan dengan 

tujuan mempertahankan profitabilitas selama periode 

inflasi,memanfaatkan diferensiasi produk(baik diferensiasi 

riil maupun diferensiasi persepsi) atas untuk melakukan 

segmentasi pasar yang dilayani. 

Setidaknya ada dua persyaratan yang perlu dipenuhi agar 

strategi ini dapat memberikan hasil memuaskan : 
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1) Elastisitas harga relative rendah,tetapi 

elastisitasnya relative tinggi bila berkaitan dengan 

factor seperti kualitas atau distribusi. 

2) Dukungan (reinforcement) dari unsure bauran 

pemasaran lainnya harus memadai. 

3. Strategi fleksibilitas 

Strategi fleksibilitas harga terdiri dua macam strategi, yaitu : 

a) Strategi satu harga (harga tunggal) 

Perusahaan membebankan harga yang sama kepada setiap 

pelanggan yang membeli produk dengan kualitas dan 

kuantitas yang sama pada kondisi. 

b) Strategi penetapan harga fleksibel. 

Fleksibilitas dapat dilakukan dengan jalan menetapkan 

harga yang berbeda pada pasar yang berlainan atas dasar 

lokasi geografis,waktu penyampaian/pengiriman, atau 

kompleksitas produk yang diharapkan. 

4. Penetapan harga lini produk (price lining) 

Strategi ini digunakan apabila perusahaan memasarkan lebih dari satu 

jenis atau lini produk. 

5. Leasing 

Leasing (sewa guna usaha) merupakan kontrak persetujuan antara pemilik 

aktiva (lessor) danpihak kedua yang memanfaatkan aktiva tersebut (lessee) 

untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat return tertentu. Ada dua jenis 

leasing yang sering dijumpai,yaitu : 

a) Operating Lease 

Leasing yang jangka waktunya dapat dibatalkan dan 

biasanya jangka waktu tersebut lebih singkat daripada 

umur ekonomis aktiva yang dileasingkan. 
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b) Financial Lease 

Leasing dengan jangka panjang dan tidak dapat 

dibatalkan. Dalam financial lease diwajibkan untuk 

membayar sewa sampai akhir umur ekonomis aktiva. 

Financial leas terdiri dari tiga bentuk , yaitu : 

1) Sale and Leaseback 

2) Direct leasing 

3) Leveraged leasing 

6. Penetapan harga jasa 

Salah satu solusi efektif penetapan harga jasa adalah value strategies. 

Prinsip utamanya adalah mengkaitkan secara langsung harga yang 

dibayarkan pelanggan dengan nilai yang mereka terima dari konsumsi jasa 

perusahaan. Strategi ini terdiri atas tiga tipe utama yang saling berkaitan , 

yakni : 

a) Satisfaction-based pricing 

b) Relationship pricing  

c) Efficiency pricing 

Jika dilihat dari beberapa dimensi diatas yang berkaitan dengan 

strategi harga maka dapat simpulkan bahwa startegi harga yang dapat dipilih 

oleh perusahaan sangat beragam dan sangat bergantung pada kondisi 

perusahaan dan kondisi ekonomi pelanggan, karena jika tidak disesuaikan 

dengan kondisi ekonomi pelanggan maka apapun strategi yang dipilih 

perusahaan tidak akan berhasil. 

Metode strategi harga yang digunakan oleh Toko IIT Optikal sendiri 

adalah metode penetapan harga produk baru dan strategi fleksibilitas . 

Metode harga ini adalah menambah sejumlah angka uang yang  

ditambahkan pada biaya suatu produk untuk menghasilkan harga jual yang 

diinginkan penjual dan dapat disesuaikan dengan kemauan konsumen . 
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Berdasarkan pada kenyataan dilapangan harga kacamata yang sudah 

masuk ke toko akan naik sebesar 40% sampai dengan 70% dari harga 

barang yang sesungguhnya. Sehingga harga yang ditawarkan oleh toko IIT 

Optikal cenderung lebih mahal dibanding toko sejenis.  

 

2.6.7  Hubungan antara Pengaruh Harga dan Minat Beli  

Dodds (1991) menyatakan bahwa konsumen akan membeli suatu produk 

bermerek jika harganya dipandang layak oleh mereka. Pendapat dari Sweeney, et 

al (2001) juga menyatakan hal yang serupa bahwa dalam membeli suatu produk, 

konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitasnya saja, tetapi juga 

memikirkan kelayakan harganya. Penelitian dari Raharso, Sri (2005) 

membuktikan bahwa harga yang dirasakan oleh konsumen berpengaruh untuk 

menimbulkan minat beli yang kemudian berpengaruh terhadap kepuasan 

sehinggatercipta loyalitas. Dalam Jurnal penelitian oleh Bambang Munas D, 

Suryono Budi S, dan Iwan Kurniawan tentang “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli ulang produk serta dampaknya terhadap loyalitas 

pelanggan” menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap minat beli ulang 

menunjukkan nilai CR sebesar 2.658 dengan probabilitas sebesar 0.008. Oleh 

karena nilai probabilitas < 0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa variabel harga 

berpengaruh terhadap minat beli. Hal ini dipertegas oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Niki Kishi dalam Journal of the Eastern Asia Society for 

Transportation Studies, Vol. 6, pp. 3121 - 3134, 2005 tentang “Evaluation of 

willingness to buy a low pollution car in Japan” menunjukkan bahwa harga 

produk berpengaruh terhadap minat beli, karena mungkin ada hubungan antara 

pendapatan masyarakat. 

Untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan harga suatu produk 

dapat dilakukan dengan inovasi pada kemasan yang bermanfaat dengan bentuk 

dan desain yang indah. Pemberian harga pada suatu produk juga harus 

mempertimbangkan kualitas yang terkandung dalam produk. Sehingga dapat 
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menciptakan emosi dan kepuasan tersendiri bagi konsumen.Oleh karena itu, 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut :  

H2: Pengaruh Harga mempunyai pengaruh positif Minat Beli Konsumen. 

2.7  Perilaku Konsumen 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:23) mengemukakan bahwa : 

”Consumer behaviour as the behavior that consumers display in searching 

for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services that 

they expect will satisfy their needs”.  

Artinya adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam pencarian akan 

pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penggantian produk dan jasa yang 

diharapkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. 

Menurut Peter & Olson  (2010 : 5) Perilaku konsumen adalah : 

“The American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan 

dimana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Dalam kata lain perilaku 

konsumen mengikutkan pikiran dan perasaan yang dialami manusia dan aksi yang 

dilakukan saat proses konsumsi”. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166) 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”.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku 

konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau 

pengalaman sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan 

lingkungan dimana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Dalam kata 

lain perilaku konsumen mengikutkan pikiran dan perasaan yang dialami manusia 

dan aksi yang dilakukan saat proses konsumsi diharapkan dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen. 



43 
 

 
 

Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini 

mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka 

membeli, di mana mereka membeli, seberapa sering mereka membeli, dan 

seberapa sering mereka menggunakannya. 

2.7.1 Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

1. Kelompok rujukan atau pengaruh keluarga 

Kelompok rujukan adalah setaip orang atau kelompok yang dianggap 

sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam 

membentuk nilai nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus 

bagi perilaku. Konsep dasar ini memberikan prespektif yang berharga 

untuk memahami pengaruh orang lain terhadap kepercayaan, nilai dan 

prilaku konsumsi seseorang. 

Konsep ini juga memberikan pandangan mengenai metode yang kadang 

kadang digunakan metode yang kadang kadang digunakan para pemasar 

untuk mempengaruhi perubahan yang diinginkan pada prilaku konsumen. 

2. Kelas sosial atau pengaruh lingkungan  

Keanggotaan kelas sosial dipakai konsumen sebagai suatu kerangka 

rujukan atau kelompok rujukan untuk pengembangan sikap dan prilaku 

mereka. Dalam konteks kelompok rujukan, para anggota suatu kelas sosial 

tertentu dapat diharapkan paling sering berpaling kepada para anggota 

lainya dari kelas yang sama untuk memperoleh isyarat atau petunjuk 

mengenai perilaku yang sesuai. 

3. Pengaruh budaya 

Untuk memahami pengaruh budaya terhadap prilaku konsumen, 

mendifinisikan budaya sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai dan 
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kebiasaan yang dipelajari yang membantu mengarahkan perilaku 

konsumen para anggota masyarakat tertentu. 

Kepercayaan terdiri dari sejumlah besar pernyataan mental dan verbal 

yang menggambarkan pengetahuan dan penilaian khusus seseorang 

mengenai sesuatu sedangkan nilai maupun kepercayaan merupakan ciri 

mental yang mempengaruhi berbagai macam sikap khusus yang pada 

gilirannya dan kemungkinan cara seseorang beraksi terhadap situasi 

tertentu. 

4. Pengaruh subbudaya 

 Kelompok budaya berbeda yang ada sebagai sebuah segmen yang dapat 

dikenali dalam suatu masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. 

Para anggotanya mempunyai kepercayaan, nilai dan kebiasaan 

membedakan mereka dari para anggota masyarakat yang sama, pada waktu 

yang sama, mereka memegang kepercayaan yang dominant dalam 

masyarakat secara keseluruhan. Berbagai subbudaya utama di negara 

meliputi kebangsaan, agama, lokasi geografis, ras, umur dan gender. 

2.8   Minat beli 

Kenyataan menunjukkan bahwa mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen tidak mudah. Konsumen bisa mengubah pemikirannya pada detik-detik 

terakhir. Tentu saja pemasar mengharapkan konsumen bersikap positif yaitu 

bersedia membeli barang yang ditawarkan. Untuk menarik atau menumbuhkan 

minat beli konsumen terlebih dahulu pemasar harus memahami bagaimana 

konsumen berkeputusan. Minat beli konsumen dapat didefinisikan sebagai berikut 

: 

Menurut Kotler dalam Tafan Russuardi (2009 ;568) :  

“Minat beli adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

merencanakan untuk membei suatu produk.” 



45 
 

 
 

Minat beli (willingness to buy) merupakan bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen 

membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam 

perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada 

suatu altenatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk 

membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan 

(Sukmawati dan Suyono dalam Aldaan, 2012).  

Perilaku seseorang sangat tergantung pada minatnya, sedangkan minat 

berperilaku sangat tergantung pada sikap dan norma subyektif atas perilaku. 

Keyakinan atas akibat perilaku sangat mmepengaruhi sikap dan norma 

subyektifnya. Sikap individu terbentuk dari kombinasi antara keyakinan dan 

evaluasi tentang keyakinan penting seseorang konsumen, sedangkan norma 

subyektif ditentukan oleh keyakinan dan motivasi. Konsumen dimanapun dan 

kapanpun akan dihadapkan dengan sebuah keputusan pembelian untuk melakukan 

transaksi pembelian. Dimana konsumen akan membandingkan atau 

mempertimbangkan satu barang dengan barang yang lainnya untuk mereka 

konsumsi. 

Konsumen dimanapun dan kapanpun akan dihadapkan dengan sebuah 

keputusan pembelian untuk melakukan transaksi pembelian. Dimana konsumen 

akan membandingkan atau mempertimbangkan satu barang dengan barang yang 

lainnya untuk mereka konsumsi. 

2.8.1  Tahap-tahap minat beli konsumen 

Niat beli yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku dipengaruhi oleh sikap maupun variabel lainnya. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pada variabel niat ini adalah:  

a. Niat dianggap sebagai penangkap atau perantara faktor-faktor motivasional 

yang mempunyai dampak pada suatu perilaku.  

b. Niat menunjukkan seberapa kuat seseorang berani mencoba.  
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c. Niat juga menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang 

untuk dilakukan.  

d. Niat adalah paling dekat berhubungan dengan perilaku selanjutnya.  

Pelanggan yang berkomitmen memiliki keterikatan emosional terhadap 

merek atau perusahaan yang ditujunya. Konsumen yang berkomitmen tidak ingin 

mencari informasi tambahan pada saat membuat keputusan pembelian. Mereka 

juga tidak mudah untuk berpindah ke merek pesaing. Meskipun mereka membeli 

merek pesaing, tetapi setelah penawaran promosi berakhir, seperti diskon, mereka 

akan kembali ke merek semula. Perpindahan sementara tersebut hanya bersifat 

memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh merek lain. Minat beli ulang 

merupakan bagian dari perilaku pembelian dimana didalam konteks minat beli 

ulang tersebut terdapat konsep loyalitas (Soderlund dan Vilgon, 1999). Selain itu, 

pelanggan yang memiliki komitmen pada umumnya lebih mudah menerima 

perluasan lini produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kesesuaian 

antara performa dari produk atau jasa yang ditawarkan akan memberikan 

kepuasan bagi konsumen dan menghasilkan minat konsumen untuk 

menggunakannya kembali di waktu yang akan datang. 

Titik tolak untuk memahami perilaku pembelian konsumen adalah melalui 

model stimulasi AIDA yang berusaha menggambarkan tahap-tahap rangsangan 

yang mungkin dilalui oleh konsumen terhadap suatu rangsangan tertentu yang 

diberikan oleh pemasar, yaitu sebagai berikut : 

1.   Attention (perhatian) : timbulnya perhatian konsumen terhadap suatu 

usaha pemasaran yang diberikan oleh pemasar. 

2.   Interest (minat) : muncul minat konsumen tertarik terhadap objek yang 

dikenakan usaha pemasaran tersebut. 

3.   Desire (keinginan) : setelah merasa tertarik, timbul hasrat atau keinginan 

untuk memiliki objek tersebut. 

4.   Action (tindakan) : tindakan yang muncul setelah tiga tahap diatas yaitu 

melakukan pembelian. 
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 Terdapat tiga respons konsumen sebagai penerima (komunikan), berupa 

cognitive (tahap kesadaran) yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu, 

affective (tahap pengaruh) yaitu memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu 

(reaksi pembelian), behavioral atau conative (tahap tindakan pembelian) yaitu 

membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya (pembelian ulang). 

(Kotler dan Keller, 2012:502-503) 

Tabel 2.1 

Model AIDA 

 

Sumber : Philip Kotler dan Kevin L. Keller. (2012). Marketing Management. 14th Edition. 

England : Prentice Hall. 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dunia bisnis sekarang ini sudah semakin ketat,terutama dalam bisnis 

industri yang saat ini sudah semakin banyak pesaing yang bermunculan 

khususnya di kota Bandung. Agar suatu perusahaan dapat terus berjalan maka 

ditungtut untuk selalu dapat menjaga kelangsungan hidup usahanya agar dapat 

tumbuh dan berkembang. Perusahaan dapat tetap hidup tetapi perusahaan harus 

bisa melakukan pengembangan desain produk sesuai dengan apa yang di 

butuhkan pasar sehingga bisa menumbuhkan daya tarik minat beli konsumen dan 

dapat menciptakan hubungan kuat. 
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Produk itu sendiri mempunyai standar tertentu yang merupakan patokan 

kepuasan konsumen, kepuasan konsumen ini merupakan salah satu indikator yang 

mengarah kepada konsumen yang loyal terhadap produk suatu perusahaan, 

dimana konsumen yang loyal diharapkan melakukan pembelian ulang terhadap 

produk pilihannya. 

Dasar pemikiran yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai 

produk dan harga yang berhubungan dengan minat beli konsumen. Dalam 

melakukan aktivitas pemasaran, suatu perusahaan memerlukan strategi pemasaran 

yang tepat agar dapat berkembang, mempertahankan kelangsungan hidup 

memenangkan persaingan di pasar. Strategi permasaran tersebut antara lain adalah 

bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan juga 

faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. 

Keempat bauran pemasaran tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Product (produk) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi. Produk dapat 

terdiri dari product variety, quality, design, feature, brand name, 

packaging, sizes, services, warranties, and returns. 

2. Price (harga), yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli 

produk atau mengganti hal milik produk. Harga meliputi last price, 

discount, allowance, payment period, credit terms, and retail price. 

3. Place (tempat), yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk 

yang dihasilkan/dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat 

meliputi antara lain channels, coverage, assortments, locations, inventory, 

and transport. 

4. Promotion (promosi), yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. 

Variabel promosi meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales 

force, public relation, and direct marketing. 
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Menurut Kotler & Keller (2012:4) mengemukakan bahwa : 

"Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen”. 

Produk yang dipasarkan bisa berupa barang fisik, jasa, pengalaman, 

tempat, infomasi, ide, dan organisasi. Strategi pemasaran sebagai alat fundamental 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan 

progran-program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. 

Menurut Fandy Tjiptono, Ph.D dan Gregorius Chandra (2002:95): 

“ Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan”. 

Produk yang dipasarkan bisa berupa barang fisik, jasa, pengalaman, 

tempat, infomasi, ide, dan organisasi. Strategi pemasaran sebagai alat fundamental 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan 

progran-program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk 

merupakan sesuatu  yang dipasarkan bisa berupa barang fisik, jasa, pengalaman, 

tempat, infomasi, ide, dan organisasi produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar untuk memuaskan sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan konsumen. 

 

Kebijakan Strategik dan Taktikal Dalam Manajemen Produk  

Menurut Fandy Tjiptono , Ph.D dan Gregorius Chandra (2012:293) 

Kebijakan Strategik dan Taktikal Dalam Manajemen Produk antara lain : 
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1. Positioning Produk 

Positioning Produk bertujuan menciptakan diferensiasi unik dalam benak 

Pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra merek atau Produk yang lebih 

unggul dibandingkan merek/produk pesaing. 

2. Repositioning Produk 

Dalam sejumlah situasi, perusahaan mungkin saja perlu melakukan 

positioning ulang(repostioning). 

3. Desain Produk 

Aspek inin menyangkut tingkat standarisasi produk. Perusahaan memiliki 

tiga alternatif desain produk : 

 Produk standar bertujuan meningkatkan skala ekonomis 

perusahaan melalui produksi missal. 

 Customized produk (Produk disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan spesifik) bertujuan memanfaatkan  

fleksibilitas desain produk sebagai strategi bersaing dengan para 

produsen missal produk-produk standar. 

 Produk standard dengan modifikasi bertujuan berusaha 

mengkombinasikan antara produk standar dan customized product 

4. Eliminasi Produk 

Tujuan utama eliminasi produk adalah membentuk bauran atau portofolio 

produk „terbaik‟ dan menyeimbangkan bisnis secara keseluruhan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:358) menyatakan bahwa: 
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“Harga adalah elemen dalam bauran pemasaran yang tidak saja 

menentukan profitabilitas tetapi juga sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan 

proporsi nilai suatu produk. Pemasaran produk perlu memahami aspek psikologis 

dari informasi harga yang meliputi harga referensi (reference price), inferensi 

kualitas berdasarkan harga (prce-quality inferences)dan petunjuk harga (price 

clues)”. 

Menurut FandyTjiptono, Ph.D dan Gregorius Chandra Tjiptono, Ph.D 

(2012:315) menyatakan bahwa: 

 “Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

mendatangkan pendapatan bagi organisasi ”.  

Dari pendapat-pendapat para pakar ekonomi tentang definisi harga 

tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harga adalah satu-satunya 

dalam unsur  bauran pemasaran yang tidak saja menentukan profitabilitas tetapi 

juga sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan proporsi nilai suatu produk yang 

mendatangkan pendapatan bagi organisasi. 

 

Kebijakan Strategik dan Taktikal Dalam Penetapan Harga 

Penetapan harga mengandung dimensi strategic sekaligus taktikal. 

Beberapa pilihan kebijakan yang tersedia bisa diklasifikasikan berdasarkan 

konteks spesifik sebagai berikut : 

1. Penetapan harga produk baru 

Harga bagi sebuah produk baru harus ditetapkan secara cermat, karena 

berpengaruh terhadap potensi pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

produk bersangkutan. Secara garis besar ada dua strategi utama yang bisa 

dipilih : skimming pricing dan penetration pricing. 

Dalam skimming pricing,perusahaan menetapkan harga awal (initial price) 

yang mahal pada sebuah produk baru.Situasi-situasi yang cocok untuk 

penerapan strategi inil antara lain : 
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 Produk baru memiliki karakteristik unik/khas yang sangat 

diharapkan/disukai konsumen dan tidak ada atau hanya sedikit 

tersedia produk substitusi. 

 Cukup banyak pelanggan yang bersedia membeli produk membeli 

produk pada tingkat harga awal yang tinggi. 

 Pola permintaan yang dihadapi bersifat tidak pasti atau menentu. 

 Perusahaan telah mengeluarkan dana sangat besar untuk riset dan 

pengembangan produk baru bersangkutan. 

 Harga awal yang tinggi tersebut tidak akan menjadi daya tarik bagi 

masuknya para pesaing. 

 Pelanggan menginterpretasikan harga tinggi sebagai indicator 

kualitas tinggi. 

 Bila produk baru yang dihasilkan sangat inovatif sehingga pasar 

diperkirakan memerlukan waktu lama sebelum memasuki tahap 

kedewasaan dalam siklus hidup produk (PLC) 

Penetration pricing yang menetapkan harga awal relative murah pada 

tahap awal (PLC). Tujuan utamanya adalah agar dapat meraih pangsa 

pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. 

Dengan harga yang rendah, maka perusahaan dapat pula 

mengupayakan tercapainya skala ekonomis dan menurunnya biaya per 

unit. Strategi ini memiliki berkesinambungan. Situasi-situasi yang 

cocok bagi penerapan strategi ini antara lain : 

 Produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tertentu bagi pasar 

massal. 

 Banyak segmen pasar yang sensitif terhadap harga. 

 Harga awal yang rendah mengurangi minat pesaing untuk 

memasuki pasar. 

 Biaya produksi per unit dan biaya pemasaran menurun drastic 

siring dengan meningkatnya volume produksi. 
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Ada empat bentuk harga yang biasanya dipergunakan dalam 

penetration pricing , yakni : 

a) Harga yang dikendalikan (restrained price) 

b) Elimination price 

c) Promotional price 

d) Keep out price 

2. Strategi fleksibilitas 

Strategi fleksibiltas harga terdiri dua macam strategi, yaitu : 

a) Strategi satu harga (harga tunggal) 

Perusahaan membebankan harga yang sama kepada setiap 

pelanggan yang membeli produk dengan kualitas dan 

kuantitas yang sama pada kondisi. 

b) Strategi penetapan harga fleksibel. 

Fleksibilitas dapat dilakukan dengan jalan menetapkan 

harga yang berbeda pada pasar yang berlainan atas dasar 

lokasi geografis,waktu penyampaian/pengiriman, atau 

kompleksitas produk yang diharapkan. 

Minat beli (willingness to buy) merupakan bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen 

membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam 

perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada 

suatu altenatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk 

membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan 

(Sukmawati dan Suyono dalam Aldaan, 2012). 

Perilaku seseorang sangat tergantung pada minatnya, sedangkan minat 

berperilaku sangat tergantung pada sikap dan norma subyektif atas perilaku. 

Keyakinan atas akibat perilaku sangat mmepengaruhi sikap dan norma 

subyektifnya. Sikap individu terbentuk dari kombinasi antara keyakinan dan 

evaluasi tentang keyakinan penting seseorang konsumen, sedangkan norma 
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subyektif ditentukan oleh keyakinan dan motivasi. Konsumen dimanapun dan 

kapanpun akan dihadapkan dengan sebuah keputusan pembelian untuk melakukan 

transaksi pembelian. Dimana konsumen akan membandingkan atau 

mempertimbangkan satu barang dengan barang yang lainnya untuk mereka 

konsumsi. 

Konsumen dimanapun dan kapanpun akan dihadapkan dengan sebuah 

keputusan pembelian untuk melakukan transaksi pembelian. Dimana konsumen 

akan membandingkan atau mempertimbangkan satu barang dengan barang yang 

lainnya untuk mereka konsumsi. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat di tarik suatu 

hipotesis sesuai dengan objek penelitian bahwa “ Terdapat pengaruh kebijakan 

produk dan kebijakan harga terhadap minat beli pada Toko IIT Optikal Bandung”. 

 

 

 

Kebijakan Strategik dan Taktikal 

dalam Penetapan Produk 

 Positioning Produk  

 Repositioning Produk 

 Desain Produk 

 Eliminasi Produk 

 

Kebijakan Strategik dan Taktikal 

dalam Penetapan Harga 

 Penetapan harga produk 

baru 

 

 Strategi fleksibilitas 

 

Minat beli 

konsumen  

 

1. Attetion 

2. Interest 

3. Desire 
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2.10     Hipotesis Penelitian 

Dengan mengacu pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:  

Ho1 : Tidak pengaruh terdapat secara parsial antara Kebijakan Produk 

terhadap Minat Beli 

Ho1 : Terdapat secara parsial antara Kebijakan Produk terhadap Minat 

Beli 

 

Ho2 : Tidak pengaruh terdapat secara parsial antara Kebijakan Harga 

terhadap Minat Beli 

Ha2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Kebijakan Harga 

terhadap Minat Beli  

 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara Kebijakan 

Produk dan Kebijakan Harga terhadap  Minat Beli. 

Ha3 : Terdapat pengaruh secara simultan antara Kebijakan Produk dan 

Kebijakan Harga terhadap Minat Beli 

 

2.11  Penelitian Sebelumnya 

Untuk mendukung kajian teori dan isi dari penelitian ini penulis 

memasukan beberapa jurnal internasional sebagai bahan referensi dan bahan ajar 

bagi penulis. Jurnal internasional yang dipilih adalah berdasarkan variabel-

variabel yang penulis teliti yaitu variabel produk dan harga sebagai variabel 

independen (X) dan minat beli ulang pelanggan sebagai variabel dependen (Y). 
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Tabel 2.2 

Penelitian Sebelumnya 

 

No Peneliti Judul , Tahun dan 

Sumber Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1 Iwan 

Setiawan 

Pengaruh Desain 

Produk dan 

Penetapan Harga 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Netbook   

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

Widyatama) 2014 

 Desain Produk 

 Penetapan 

Harga  

 Keputusan 

Pembelian  

Terdapat pengaruh yang 

nyata baik secara simultan 

maupun parsial dari 

desain produk dan 

penetapan harga  terhadap 

keputusan pembelian 

netbook 

2 Nur 

Fahmi 

Novita 

Dewi 

Hubungan Atribut 

Produk Yamaha 

MIO Dengan Niat 

Beli  

 Atribut 

Produk 

 Niat Beli  

Terdapat pengaruh yang 

nyata baik secara simultan 

maupun parsial dari 

atribut produk  terhadap 

niat beli sepeda motor 

Yamaha Mio 

3 Arie 

Wibowo 

Pengaruh Desain 

Produk Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen Pada 

Ponsel Qwerty 

Buatan Cina (2011) 

 Desain Produk 

 Minat Beli   

Terdapat pengaruh yang 

nyata baik secara simultan 

maupun parsial dari 

desain produk  terhadap 

minat beli pada Ponsel 

Qwerty Buatan Cina 

4 Dede 

Darsono  

Pengaruh Kebijakan 

Harga dan Produk 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi 

Pada Perumahan 

Griya Mitra Posindo 

Cinunuk Bandung) 

(2010) 

 Kebijakan 

Harga  

 Kebijakan 

Produk 

 Minat Beli  

Terdapat pengaruh yang 

nyata baik secara simultan 

maupun parsial dari 

kebijakan harga dan 

kebijakan  produk  

terhadap minat beli 
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5 Farisan 

Adlan 

Perbandingan 

Pengaruh 

Diferensiasi Produk 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen Pada 

Pelanggan Sepatu 

Sepak Bola Nike 

Mercurial Dan 

Adidas F50 Adizero 

(2011) 

 Diferensiasi 

Produk 

 Minat Beli 

Berdasarkan uji 

perbandingan pengaruh 

yang diberikan oleh 

variabel diferensiasi 

produk terhadap minat 

beli konsumen pada 

produk Nike Mercurial 

tidak berbeda signifikan 

dengan pengaruh yang 

diberikan variabel strategi 

diferensiasi produk 

terhadap sepatu sepak 

bola Adidas F50 Adizero.    

 


