
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pengertian Pemasaran 

Kegiatan pemasaran bukan hanya sekedar penjualan dan periklanan, tetapi 

berpusat pada usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam 

pemenuhan kebutuhannya, manusia mempunyai preferensi yang berbeda dari 

produk maupun jasa yang dibutuhkan. Disamping itu, pemasaran memegang 

peranan yang sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan atau usaha. Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah 

dikelola dengan sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan pemasaran 

perusahaan.  

Menurut Kotler dan Keller (2007: 6) mendefinisikan pemasaran sebagai 

berikut: 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai 

kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya”. 

 

Sedangkan menurut Alma (2004: 2) menyatakan pengertian pemasaran 

sebagai berikut: 

“Marketing ialah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen yang memenuhi needs dan wants dari 

konsumen secara memuaskan”. 

 

Kata kunci memuaskan ini harus menjadi fokus perhatian produsen. Tanpa 

tercapainya kepuasan (satisfaction), maka kegiatan marketing dikatakan belum 

berhasil. 
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2.2  Pengertian Manajemen Pemasaran 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007: 6) 

sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul”. 

 

Sedangkan menurut Alma dalam bukunya “Manajemen Pemasaran dan 

Pemasaran Jasa” (2004: 83), definisi manajemen pemasaran diuraikan sebagai 

berikut: 

“Manajemen Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencana, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna 

mencapai tingkat pemasaran sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan”. 

 

2.3  Pengertian Bauran Pemasaran 

 Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut bauran pemasaran 

(marketing mix) yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar. Elemen-

elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan untuk memuaskan pelanggan sasaran. 

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

sebagai berikut: 

“Bauran Pemasaran (marketing mix) adalah sebagai seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya”. 

Sedangkan menurut Swastha (2002: 74) mendefinisikan bauran 

pemasaran seperti berikut: 

“Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani 

kebutuhan dan keinginan konsumen”. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan serta semua ini 

ditunjukan untuk memberi kepuasan kepada konsumen. 

Variabel bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007: 18) adalah 

product, price, place, dan promotion. Berikut ini penjelasan tentang elemen-

elemen bauran pemasaran: 

1. Produk (product) 

Penawaran dari perusahaan kepada pasar yang mencangkup keragaman 

produk, kualitas produk, design, ciri, warna merek, kemasan, ukuran, 

garansi, dan imbalan. 

2. Harga (price) 

Sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu. 

Perusahaan menetukan harga seperti memberikan daftar harga, diskon, 

potongan harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit. 

3. Tempat (place) 

Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh  dan tersedia 

berbagai pelanggan sasaran. Yaitu dengan menyediakan saluran 

pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, 

transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar 

sasaran, meliputi promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, 

public relation, pemasaran langsung. 
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2.4  Produk 

2.4.1  Pengertian Produk 

Pemilihan yang sesama akan produk merupakan bagian yang penting. 

Pembelian baru mau membeli suatu produk baru kalau memang merasa tepat 

untuk membeli produk yang bersangkutan. Artinya produklah yang harus 

menyesuaikan diri terhadap pembeli, bukan pembeli yang menyesuaikan diri 

terhadap produk. Produk merupakan barang atau jasa yang dihasilkan, ditambah 

gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan merupakan hasil akhir dari 

proses produksi tersebut. Adapun pengertian produk menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut: 

Menurut Kotler dan Keller (2007: 69) definisi produk sebagai berikut: 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang 

dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, 

orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan”. 

Menurut Solihin (2004: 144) dalam “Kamus Pemasaran” definisi produk 

adalah sebagai berikut: 

“Product adalah segala sesuatu yang memiliki nilai (value) yang 

ditawarkan produsen kepada konsumen”. 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2004: 139) 

mendefinisikan produk sebagai berikut: 

“Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya 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 pengertian produk di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen baik itu berwujud 

maupun tidak berwujud. Selain itu produk juga dijual secara eceran melauli toko-

toko sehingga konsumen dapat memilih produk yang diinginkan. 
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2.4.2 Klasifikasi Produk 

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. 

Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kelompok. 

Berikut ini klasifikasi produk menurut Tjiptono (2008: 98), yaitu: 

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata 

lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakian normal kurang dari 

satu tahun. Contoh: sabun, gula, dan garam. 

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian. Dengan kata lain, umur 

ekonimisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih. 

Contoh: tv, mobil, dan lemari es. 

3. Jasa (Service) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. Contoh: bengkel, salon, dan kursus. 

Selain berdasarkan daya tahannya, produk umumnya diklasifikasikan 

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. 

Berdasrkan kriteria ini, produk dapat dibedakan jadi barang konsumen 

(consumer’s goods) dan barang industri (industrial’s goods). 

Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan 

konsumen akhir sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. 

Barang konsumen dapat dibagi menjadi 4, yaitu: 

1. Convenience Goods 

Merupakann barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian 

tinggi, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang 

minimum. Contoh: rokok, sabun, dan pasta gigi. 

Convenience goods dapat dibagi lagi menjadi: 

 Staples Goods: barang yang dibeli konsumen secara rutin. 
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 Impulse Goods: barang yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu. 

 Emergency Goods: barang yang dibeli saat kebutuhan itu medesak. 

2. Shopping Goods 

Merupakan barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya 

dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang tersedia kriteria 

perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas, dan model masing-masing 

barang. Contoh: furniture dan pakaian. 

Shopping goods dapat dibagi lagi menjadi: 

 Homogeneous shopping goods: barang-barang yang oleh konsumen 

dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi cukup berbeda dalam harga. 

Contoh: tv dan mesin cuci. 

 Heterogeneous shopping goods: barang-barang yang aspek 

karakteristik dianggap lebih penting oleh konsumen dari [ada aspek 

harganya. Contoh: furniture dan pakaian. 

3. Speciality Goods 

Merupakan barang-barang yang memiliki karakteristik dan/atau identifikasi 

merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha 

khusus untuk membelinya. Contoh: pakaian yang dirancang oleh perancang 

terkenal. 

4. Unsought Goods 

Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun 

sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya. 

Unsought Goods dapat dibagi lagi menjadi: 

 Regularly unsought products: barang-barang yang sebetulnya sudah 

ada dan diketahui konsumen tetapi tidak terpikirkan untuk 

membelinya. Contoh: asuransi jiwa. 

 New unsought products: barang yang benar-benar baru dan sama 

sekali belum diketahui konsumen. 

Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan 

(konsumen antara atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi 

langsung, yaitu untuk diubah dan dijual kembali. Barang industri dapat 
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diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam proses produksi dan biaya relatifnya. 

Barang industri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Materials and Parts (bahan baku dan suku cadang) 

Barang-barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. Barang-barang 

itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu: 

 Bahan baku dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertanian (beras, 

buah-buahan, sayur-sayuran) dan produk-produk kekayaan alam 

(minyak bumi, biji besi, kayu, rotan). 

 Bahan jadi dan suku cadang terbagi atas component materials 

(miaslnya benang, semen, kawat) dan component parts (motor kecil, 

ban). 

2. Capital Items (barang modal) 

Barang-barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan 

dan/atau mengelola produk jadi. Capital items dibagi menjadi dua, yaitu: 

 Instalasi meliputi bangunan (pabrik dan kantor) dan peralatan 

(generator, komputer, mesin bor, dll.). 

 Peralatan tambahan terdiri dari peralatan dan perkakas pabrik yang 

bersifat portable. 

3. Supplies and Services (perlengkapan dan jasa bisnis) 

Barang-barang tidak tahan lama dan jasa yang memberi kemudahan dalam 

mengembangkan dan/atau mengelola keseluruhan produk jadi. 

 Supplies terdiri atas perlengkapan operasi (minyak pelumas, batu 

bara) dan bahan pemeliharaan dan reparasi (cat, batu, sikat). 

 Business service terdiri atas jasa pemeliharaan dan reparasi dan jasa 

konsultasi bisnis. 

 

2.4.3 Tingkatan Produk   

Dalam merencanakan suatu produk atau penawaran, seorang pemasar 

perlu memperhatikan tingkatan (level) produk, menurut Kotler (2007: 4) ada lima 

tingkat produk, yaitu sebagai berikut: 
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1. Manfaat inti (core benefit) 

Merupakan tingkat yang paling dasar, yaitu manfaat atau jasa yang 

sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Misalkan seorang tamu hotel 

membeli “istirahat dan tidur”. 

2. Produk dasar (basic product) 

Merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umum  yang 

diperoleh dari produk yang dikonsumsikan. Misalnya sebuah kamar 

hotel mencakup kamar mandi, tempat tidur, handuk, meja rias, meja 

tulis, dan lemari pakaian. 

3. Produk yang diharapkan (expected product) 

Merupakan seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan 

pembeli ketika membeli suatu produk. Misalnya tamu hotel dapat 

mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu baca 

dan keterangan. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product) 

Merupakan produk yang memiliki manfaat tambahan yang lebih 

daripada expected product atau yang melampaui harapan pelanggan. 

Misalnya suatu hotel dapat meningkatan produknya dengan 

menyertakan pesawat televisi dengan alat pengendalian jarak jauh, 

bunga segar, proses pemesanan kamar yang mudah, dan lain-lain. 

5. Produk potensial (potensial product) 

Merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin 

dialami sebuah produk dikemudian hari. Produk potensial menekankan 

pada evolusi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif 

untuk memuaskan dan membedakan tawaran pesaing. Misalnya suatu 

hotel menyediakan kamar president suite dengan berbagai fasilitas 

yang mewah. 
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2.5 Atribut produk 

2.5.1 Pengertian Atribut Produk 

Setiap perusahaa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu yang terdapat pada suatu produk. Oleh karena itu 

produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki ciri-ciri tertentu 

yang membedakannya dari produk perusahaan lainnya. Ciri-ciri atau unsur-unsur 

tersebut adalah atribut produk. Untuk produk yang berbentuk barang berwujud 

maupun tidak berwujud, perusahaan memiliki atribut atau karakteristik tertentu. 

Atribut dapat berupa bentuk fisik, warna, label, harga, kemasan, pelayanan, dan 

sebagainya. Selain membedakan suatu produk dengan produk lain, atribut produk 

juga harus mampu menjadi suatu daya tarik bagi konsumen. 

Pengetian atribut produk menurut Tjiptono (2008: 103) adalah sebagai 

berikut: 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian”. 

 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2004:347) menyatakan 

bahwa pengertian atribut produk adalah sebagai berikut: 

“Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa 

melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan”. 

 

2.5.2 Unsur-unsur Dalam Atribut Produk 

Pada umumnya atribut dari suatu barang bukan hanya satu, namun 

mungkin ada beberapa. Dengan demikian bila terdapat beberapa barang atau jasa 

yang akan dikonsumsi, dipertimbangkan pertama yang dilakukan adalah 

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

Menurut Tjiptono (2008: 104) menerangkan bahwa atribut produk 

meliputi: 
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1. Merek  

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 

sebenarnya merupakan janji penjual secara konsisten menyampaikan 

serangkaian ciri-ciri manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. 

2. Kemasan 

Kemasan merupakan proses yang terkait dengan perancangan dan 

pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper)  untuk suatu 

produk. 

3. Pemberian Label (Labeling) 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan 

bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) 

yang dicantumkan pada produk. 

4. Layanan Pelengkap (supplementary Service) 

Pada masa sekarang ini apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau 

layanan, baik itu jasa sebagai produk inti maupun sebagai jasa 

pelengkap. Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi 

layanan berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. 

5. Jaminan 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti 

rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana diharapkan 

atau dijanjikan. 

 

 

 

 



19 

 

2.6  Perilaku Konsumen 

2.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para 

pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar 

mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. 

Definisi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2004) 

adalah sebagai berikut: 

“Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca 

konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhan”. 

 

Sedangkan menurut Engel et al (2001: 3) adalah sebagai berikut: 

“Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung untuk 

mendapatkan, mengkomunikasikan, dan menghabiskan produk dan 

jasa, temasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti 

tindakan ini”. 

 

2.6.2 Model Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2005: 203) model perilaku konsumen dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 
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yaitu pemilihan produk, pemilihan merk, pemilihan saluran pembelian, penentuan 

waktu pembelian dan jumlah pembelian. Pemasaran ingin memahami bagaiman 

rangsangan diubah menjadi respon dalam kotak hitam pembeli, yang mempunyai 

dua bagian. Pertama, karakteristik pembelian yang mempengaruhi bagaiman dia 

menerima dan bereaksi terhadap rangsangan. Kedua, proses keputusan pembelian 

itu sendiri mempengaruhi tingkat laku pembelian.  

 

2.6.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis, seperti terlihat gambar dibawah ini. 

Gambar 2.2 

Faktor-Faktor Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Kotler & Armstrong (2004: 201), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut: 
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konsumen. Faktor budaya terdiri dari: 
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 Budaya 

Budaya adalah penyebab dasar keinginan dan perilaku konsumen. 

Perilaku manusia sebagian besar merupakan hasil proses belajar. 

Pemasar selalu berusaha mengenali pergeseran budaya untuk 

menemukan produk baru yang diinginkan. 

 Sub Budaya 

Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya, atau kelompok-kelompok 

orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman 

dan situasi kehidupan. Sub budaya meliputi kewarganegaraan, agama, 

kelompok ras, dan daerah geografis yang serupa. 

 Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif 

permanen dan relatif teratur dimana anggota-anggotanya memiliki 

nilai, minat, dan perilaku. 

2. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga, peran sosial, dan status sosial. Faktor sosial terdiri dari: 

 Kelompok 

Perilaku konsumen banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok 

kecil. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan tempat 

seorang berada disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya, kelompok 

acuan berfungsi sebagai titik pembanding atau acuan secara langsung 

maupun tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. 

 Keluarga  

Keluarga merupakan organisasi pembelian di masyarakat tempat 

konsumen berada yang paling penting, dan keluarga telah diteliti 

secara luas. Keluarga dapat dibedakan menjadi dua dalam kehidupan 

pembeli, yaitu keluarga orientasi (terdiri dari orang tua dan saudara 

kandung seorang) dan keluarga prokreasi (yaitu pasangan dan 

sejumlah anak seorang). 
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 Peran dan Status 

Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang 

hidupnya, keluarga, club dan organisasi. Kedudukan orang itu di 

masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan 

statusnya.  

Tiap peran akan membawa status yang mencerminkan penghargaan 

umum di masyarakat. Orang-orang memilih produk yang 

mengkomunikasikan peran dan status mereka dalam masyarakat.  

3. Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti 

umur dan tahap situasi hidup, perkerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, dan konsep diri. 

 Umur dan Tahap Siklus Hidup 

Sepanjang hidupnya, orang akan mengubah barang dan jasa yang 

dibelinya. Selera terhadap makanan, pakaian, perabotan, rekreasi 

sering terkait dengan umur. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus 

hidup keluarga yang terbagi menjadi tiga, yaitu muda, paruhbaya, 

manula. 

 Pekerjaan  

Pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Pekerja 

kerah biru akan membeli baju lapangan, sedangkan pekerja kerah putih 

akan membeli baju bisnis.  

 Situasi Ekonomi 

Stiuasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. 

Pemasar barang yang sensitif terhadap pendapatan akan 

memperhatikan trend pendapatan, tabungan dsn tingkst suku bunga. 

Jika indikator ekonomi menunjukkan titik resesi, pemasar akan 

mengambil langkah untuk mendesain ulang, mereposisi, dan 

mengganti harga produk mereka dengan cepat. 
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 Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang tergambarkan pada 

kegiatan, minat, dan pendapatnya. Gaya hidup menunjukkan seluruh 

pola kegiatan dan interaksi seseorang di dunia. Konsep gaya hidup 

apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat membantu untuk 

memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana 

nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. 

 Kepribadian dan Konsep Diri 

Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah karakteristik psikologis 

yang menghasilkan tanggapan yang secara konsisten dan terus 

menerus terhadap lingkungannya. Kepribadian berguna dalam 

menganalisa perilaku konsumen untuk produk dan pilihan merk 

tertentu. 

4. Faktor Psikologis 

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak kebutuhan. Salah 

satunya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, yaitu kebutuhan yang 

timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga 

diri atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Pilihan pembelian 

seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu: 

 Motivasi 

Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat 

untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. 

Motif (dorongan) adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara 

kuat mencari keputusan atas kebutuhan tersebut.  

 Persepsi 

Orang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana tindakan 

orang itu terpengaruh oleh persepsinya mengenai situasi tersebut. 

Persepsi adalah proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan 

informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. 
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 Pembelajaran  

Saat seseorang bertindak, mereka belajar. Pembelajaran menunjukkan 

perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Pembelajaran 

terjadi melalui saling pengaruh antara dorongan, rangsangan, isyarat, 

tanggapan dan penguatan.  

 Keyakinan dan Sikap 

Melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapat keyakinan dan 

sikap, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku pembelian. 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang 

mengenai sesuatu. Sedangkan sikap menggambarkan evaluasi, 

perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak 

sukanya seseorang terhadap objek atau ide. 

 

2.7 Minat Beli 

2.7.1 Jenis Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada 

keputusan konsumen pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembelian dan lebih banyak peserta. 

Henry Assael, seperti dikutip oleh Kotler (2005: 221), membedakan 

empat jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan 

pembelian dan tingkat perbedaan antara merek,yaitu: 

1. Perilaku pembelian yang rumit (Complex Buying Behavior)  

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tingi dalam 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas di 

antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu 

membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, berisiko dan dapat 

mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil, jam tangan, pakaian, dan lain-

lain. 

Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan 

harus berusaha untuk mengetahuinya. Sehingga pemasar harus menyusun 
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strategi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut 

produk, kepentingannya, tentang perusahaan, dan atribut penting lainnya. 

2. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan (Dissonance 

Reducing Buying Behavior) 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang harganya 

mahal, tidak sering dibeli, berisiko, dan membeli secara relatif cepat karena 

perbedaan merek tidak terlihat, seperti karpet, keramik, dan lain-lain. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan (Habitual Buying Behavior) 

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan 

berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara 

berulang bukan karena merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal 

produk tersebut. Setelah membeli, mereka tidak mengevaluasi kembali 

mengapa mereka membeli produk tersebut karena mereka tidak terlibat 

dengan produk. Perilaku ini biasanya terjadi pada produk-produk seperti gula, 

garam, deterjen, dan lain-lain. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi (Variety Seeking Buying 

Behavior) 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari 

keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan 

merupakan suatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya terjadi pada 

produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba 

merek-merek baru. 

 

2.7.2 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pembelian. Kotler (2005: 223). Model ini menekankan 

bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah 
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pembelian. Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap ini umtuk setiap 

pembelian yang mereka buat. Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka 

membalik tahap-tahap tersebut. 

Gambar berikut menggambarkan proses tersebut: 

Gambar 2.3 

Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

  

Prose pembelian konsumen menurut Kotler (2005: 224) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

Proses dimulai saat pembelian meyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembelian merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan yang 

diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal 

maupun ekternal. 

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para 

pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian 

dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terdorong kebutuhan mungkin, atau mungkin juga tidak, 

mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk itu 

berada di dekatnya, mugkin konsumen akan langsung membelinya. Jika 

tidak, kebutuhan konsumen ini hanya akan menjadi ingatan saja. 

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok: 

 Sumber pribadi     : keluarga, teman, tetangga, kenalan 

 Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyaluran, kemasan, pajangan 

toko 

Pengealan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku Pasca 

Pembelian 

Sumber: Kotler (2005: 224) 
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 Sumber publik     : media massa, organisasi penetuan peringkat 

konsumen 

  Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk 

Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatnya. Yang 

pertama adalah perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan 

pencarian informasi yang sedang-sedang saja. Kedua, pencarian 

informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari informasi dari 

segala sumber. 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan memproses informasi tentang pilihan merek untuk 

membuat keputusan terakhir. Pertama, kita melihat bahwa konsumen 

mempunyai kebutuhan. Konsumen akan mencari manfaat tertentu dan 

selanjutnya melihat kepada atribut produk. Konsumen akan menberikan bobot 

yang berbeda untuk setiap produk sesuai dengan kepentingannya. Kemudian 

konsumen mungkin akan mengembangkan himpunan kepercayaan merek. 

Konsumen juga dianggap memiliki fungsi utilitas, yaitu bagaiman konsumen 

mengharapkan kepuasan produk bervariasi menurut tingkat alternatif tiap ciri. 

Dan akhirnya konsumen akan tiba pada sikap ke arah alternatif merek melalui 

prosedur evaluasi atribut. 

4. Keputusan Pembelian 

Pada tahp evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merekp-merek yang 

ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk 

niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, ada dua faktor yang 

berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama 

adalah sikap orang lain dam faktor kedua adalah keadaan yang tidak terduga. 

5. Perilaku Pascapembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan. Tugas pemasar tiddak berakhir begitu saja ketika produk 

dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, tindakan 

pascapembelian, dan pemakaian pascapembelian. 
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 Kepuasan Pascapembelian 

Konsumen mendasarkan harapannya kepada informasi yang mereka 

terima tentang produk. Jika kenyataan yang mereka dapat ternyata berbeda 

dengan yang diharapkan maka mereka merasa tidak puas. Bila produk 

tersebut memenuhi harapan, mereka akan merasa puas. 

 Tindakan Pascapembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas mungkin membuang atau 

mengembalikan produk tersebut. Pemasar dapat menggunakan berbagai 

cara untuk mengurangi ketidakpuasan konsumen ini. Komunikasi 

pascapembelian dengan pembelian telah terbukti menghasilkan penurunan 

pengambilan produk dan pembatalan pesanan. Selain itu, juga merupakan 

cara yang sangat tepat untuk mempertahankan pelanggan. Misalnya 

dengan sistem saran, mengirim sepucuk surat atau menelepon orang yang 

telah membeli produknya. 

 Pemakaian Pembuangan Pascapembelian 

Para pemasar juga harus memantau cara pembelian memakai dan 

membuang produk tertentu. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke 

dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu 

memuaskan. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan 

produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Jika para 

konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara 

mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak 

lingkungan. 

 

Selain itu Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen, ada empat 

“metode Hirarki Tanggapan” menurut Kotler (2005:568), yaitu model AIDA, 

model Hirarki pengaruh, model Adopsi-Inovasi, tahap-tahap Tanggapan 

Konsumen dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.4 

Model Hirarki Pengaruh, Model Adopsi-Inovasi 

Tahap Model AIDA
Model Hirarki

Pengaruh

Model Adopsi-

Inovasi
Model Komunikasi

Tahap Kognitif

Tahap Perasaan

Tahap Perilaku

Perhatian Kesadaran Kesadaran Pemaparan

Penerimaan

Tanggapan

Pengetahuan

Minat

Keinginan

Tindakan

Menyukai

Kesukaan

Pembelian

Minat

Penilaian

Percobaan

Adaptasi

Kesadaran

Pengetahuan

Perilaku

 

Sumber : Philip Kotler “Manajemen Pemasaran” jilid 2 (2005:633) 

 

Dari model Hirarki di atas, penulis akan menggunakan AIDA model. Yaitu : 

1. Perhatian (Attention) 

Yaitu kesadaran atau munculnya pengetahuan konsumen akan eksistensi suatu 

produk (barang/jasa). Jika banyak konsumen yang tidak menyadari suatu 

produk, maka tugas pemasar disini adalah membangunkan kesadaran 

konsumen akan produknya. 

2. Minat (Interest) 

Yaitu munculnya ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, 

disini konsumen telah menyadari keberadaan produk dan tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai produk yang ditawarkan. 

3. Keinginan (Desire) 

Yaitu semakin bertambah keinginan konsumen (minat) untuk membeli suatu 

produk, karena ia telah dibekali oleh pengetahuan yang cukup memadai 

mengenai produk tersebut. 

4. Tindakan (Action) 

Yaitu tahap akhir dari proses respon untuk melakukan pembelian produk. 
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Hubungan model AIDA dengan keragaman produk yaitu tanpa adanya 

perhatian (attention), minat (interest), keinginan (desire), dan tindakan (action) 

maka keragaman produk yang dilakukan perusahaan tidak akan berhasil, karena 

awal dari konsumen yang ingin melakukan pembelian akan melalui proses di atas. 

Jadi proses respon yang akan dilihat hanya sampai tahap tiga Yaitu keinginan. 

 

2.7.3 Minat Beli Konsumen 

Minat digambarkan sebagai sebuah situasi seseorang sebelum melakukan 

tindakan yang dapat dijadikan dasar untu memprediksi perilaku atau tindakannya. 

Minat merupakan perilaku yang muncul sebagai responden terhadap objek yang 

menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. (Kotler, 2002) 

Dibawah ini merupakan beberapa pengertian minat: 

a. Minat dianggap sebagai sebuah perangkat atau perantara antara faktor-

faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. 

b. Minat dapat mengindikasikan seberapa jauh kemampuan seseorang 

untuk mencoba. 

c. Minat menunjukan pengukuran kehendak seseorang. 

d. Minat berhubungan dengan perilaku yang terus menerus. 

 

2.8 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli Konsumen 

Setiap perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu yang ada pada suatu produk. Konsumen melihat setiap 

produk sebagi kumpulan dari sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang tercermin dari 

atribut yang melekat pada suatu produk. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Tjiptono (2008: 103) “Atribut produk 

adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan pembelian”. 

Menurut Simamora (2001: 147) “Atribut produk adalah faktor-faktor yang 

dipertimbangkan oleh pembelian pada saat membeli produk. Seperti harga, 

kualitas, kelengkapan fungsi (fitur), desain, layanan purna jual dan lain-lain”. 
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Atribut dapat berupa merek, kemasan, pelayanan, harga, kualitas, jaminan, 

warna, dan label. Kebanyakan konsumen melihat atribut sebagai suatu 

keseluruhan isi dari produk yang akan mereka beli. Jadi, atribut yang terdapat 

pada suatu produk mengidentifikasi siapa penjual atau pembuat barang dan jasa 

tertentu, dan didalamnya merupakan janji penjual untuk memberikan tampilan 

manfaat dan jasa tertentu untuk pembeli. Konsumen memandang atribut sebagai 

bagian yang penting dari suatu produk, karena itu penjual berusaha keras untuk 

merancang, menciptakan kemudian merealisasikan sebuah atribut produk. 

Sebelum konsumen melakukan pembelian terhadap suatu produk, 

konsumen melakukan beberapa tahap sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Yang 

pertama dimulai dengan pengenalan masalah untuk mengetahui kebutuhan apa 

yang mereka inginkan. Selanjutnya konsumen akan mencari informasi mengenai 

produk apa yang mereka butuhkan, seperti manfaat, kegunaan dari produk yang 

akan dipilih. Informasi tersebut dapat diperoleh dari teman, keluarga, tetangga, 

promosi iklan, pameran, atau dengan eksperimen. Dari informasi yang telah 

didapat, diperoleh beberapa alternatif pilihan mengenai produk dengan berbagai 

macam atribut masing-masing. Kemudian konsumen penilaian atas alternatif 

atribut mana yang paling bermanfaat bagi konsumen. 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil 

keputusan tentang pembelian suatu merek ataupun kategori produk, yang melekat 

pada produk atau menjadi bagian dari produk itu sendiri. Menurut Simamora 

(2004: 79), mengatakan bahwa atribut produk meliputi dimensi-dimensi yang 

terkait dengan produk atau merek seperti performance, conformance, daya tahan, 

keandalan, desain, gaya, reputasi, dan lain-lain. Selain dimensi-dimensi produk, 

juga menyangkut apa saja yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli, menonton, memperhatikan, suatu produk seperti harga, 

ketersediaan produk, merek, harga jual kembali, ketersediaan suku cadang, 

layanan setelah penjualan dan seterusnya. 

Penelitian yang dilakukan  Susetyarsi  mengenai  analisis pengaruh atribut 

produk pada mobil Toyota Avanza ditinjau dari segi interior, eksterior dan mesin 

terhadap minat beli konsumen Di Semarang menunjukkan bahwa terdapat 
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pengaruh yang positif dan signifikan variable interior, ekterior dan mesin terhadap 

minat beli konsumen (Jurnal STIE Semarang, Vol 5, No 1, Edisi Februari 2013).  

Demikian pula penelitian yang dilakukan Christini dan Wahyudin mengenai 

pengaruh persepsi atribut produk terhadap minat beli konsumen mobil merek 

Isuzu Elf studi pada  PT. Karya Zirang Utama Isuzu Semarang yang menunjukkan 

bahwa atribut produk sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen.( Jurnal 

Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012) 

Penelitian yang dilakukan Bayu Widiyatno tentang pengaruh atribut 

produk terhadap proses keputusan pembelian Pada Sentra Industri Jeans Di 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang,  terbukti bahwa harga, merek, kualitas, 

desain dan label berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan 

pembelian baik secara parsial maupun simultan (http//: jurnal.unes.ac.id). 

penelitian yang dilakukan Drajat adhitya Waldi mengenai atribut produk dan 

promosi terhadap persepsi kualitas motor merek millennium, menunjukkan bahwa 

atribut produk berpengaruh rendah terhadap kualitas produk. 

Penelitian Ikhwanuddin, Isnani dan Kusumajanto mengenai Pengaruh 

Persepsi Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Rokok Merek Gudang 

Garam Surya Professional Mild bahwa atribut produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian.(Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang).  

Jurnal penelitian Fitria anema berjudul pengaruh atribut produk dan harga 

terhadap minat beli pada mobil Honda Freed di Pekanbaru yang menunjukkan 

atribut produk dan harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara 

signifikan (Jurnal Ekonomi Universitas Riau). 

 

 

 


