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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

 Selama ini pemasaran sering diartikan sebagai penjualan. Pengertian 

pemasaran sebenarnya lebih luas dari kegiatan penjualan. Bahkan, sebaliknya 

pernjualan merupakan sebagian dari kegiatan pemasaran. 

 Tujuan kegiatan pemasaran bukanlah hanya untuk kepuasan konsumen 

semata, tapi tujuan pemasaran sebenarnya adalah demi kepentingan perusahaan 

juga. Konsumen yang puas karena kebutuhannya telah terpenuhi akan menjadi 

suatu keuntungan bagi perusahaan. Dengan kata lain, tujuan perusahaan akan 

tercapai melalui pencapaian tujuan konsumen. Pemasaran juga bukan monopoli 

kegiatan bisnis yang mendasarkan keuntungan saja. Individual atau organisasi 

nonprofit pun perlu melakukan kegiatan pemasaran untuk pencapaian tujuannya. 

 Secara umum pengertian pemasaran merupakan suatu kegiatan pemasar 

untuk menjalankan bisnis guna untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan barang 

dan atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan melalui 

pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Namun 

banyak ahli yang berpendapat mengenai pengertian pemasaran, diantaranya 

adalah sebagai berikut. 
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Pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5) adalah sebagai 

berikut : 

“Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penetapan hargam promosi, dan distribusi 

gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memuaskan tujuan individu dan organisasi”. 

 

 Menurut Saladin (2010:2) pengertian pemasaran adalah : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

menyangkut individu atau kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, 

penawaran dan pertukaran (nilai) produk dengan yang 

lain” 

 

Sedangkan menurut Ali Hasan (2009:1) pengertian pemasaran adalah 

sebagai berikut : 

“Pemasaran (marketing) merupakan sebuah konsep ilmu 

dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai 

kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder (pelanggan, 

karyawan, pemegang saham)”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses perencanaan, 

menjalankan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang serta jasa 

yang dapat memuaskan keinginan konsumen dan mencapai sasaran serta tujuan 

organisasi. 

2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Semua 
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peusahaan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan konsumen bila ingin 

tetap dapat beroperasi. Kemampuan perusahaan dalam menentukan siapa yang 

menjadi konsumen dari produk atau jasa yang dihasikan merupakan salah satu 

kunci keberhasilan bagi perusahaan. Berikutnya perusahaan dapat memfokuskan 

diri untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, cara-cara untuk bisa memenuhi 

kebutuhan konsumen serta mengusahakan agar konsumen tetap memakai produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Disamping itu perusahaan juga harus memiliki 

kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen bahwa produk 

yang mereka hasilkan dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. 

Kotler dan Keller (2012:5) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai 

berikut : 

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk 

memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, 

serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul”. 

 

Sedangkan menurut Saladin (2010:3) pengertian manajemen pemasaran 

adalah sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, 

penerapan dan pengendalian program yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun dan mempertahakan 

pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran 

dengan maksud untuk mencapai tujuan – tujuan 

organisasi”. 

 

Berdasarkan kedua definisi diatas menunjukan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan melakukan 

analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program dengan harapan agar 
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tujuan perusahaan dapat tercapai. Melihat definisi tersebut manajemen pemasaran 

adalah faktor penting yang harus perusahaan kuasai agar perusahaan mampu 

bersaing dengan kompetitor dalam menjalankan aktivitas produksinya. 

2.2 Strategi Pemasaran 

Tujuan pemasaran adalah untuk membantu perusahaan dalam upayanya 

untuk menggapai target perusahaan secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan 

pemasaran maka perusahaan harus menetapkan strategi pemasaran yang tepat. 

Strategi pemasaran terdiri dari STP, yaitu segmenting, targeting dan positioning. 

Kotler dan Keller (2012:295) mengemukakan pengertian STP sebagai berikut. 

1. Segmenting 

Segmentasi merupakan tahapan awal pada strategi pemasaran. Segmentasi pasar 

atau segmenting, adalah suatu proses untuk membagi-bagi pasar ke dalam 

kelompok tertentu yang berbeda, dimana dalam setiap kelompok memiliki 

karakter, kebutuhan dan keinginan yang hampir sama, dimana membuat mereka 

memilki perilaku yang mungkin sama terhadap produk yang ditawarkan. 

Segementasi dapat dilakukan dengan mengkelompokan konsumen berdasarkan 

geografi, demografi, psikografi, perilaku dan lain-lain. Dalam memisahkan pasar 

tersebut perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. Profil dan karakteristik 

yang ada dalam masing-masing segmen kemudian dikembangkan guna mencari 

informasi untuk mengetahui daya tarik konsumen.  
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2. Targeting 

Setelah melakukan analisis segmentasi, tahapan selanjutnya menetapkan target 

pasar atau targeting guna memilih sasaran pasar yang dituju. Targeting 

merupakan kegiatan untuk menentukan pasar yang disasar, yaitu merupakan 

tindakan memilih satu atau beberapa segmen untuk dilayani. Untuk itu diperlukan 

suatu analisis atas daya tarik segmen dan kekuatan bisnis untuk pemanfaatan 

suatu peluang yang ada. Adapun analisis target pasar adalah kegiatan untuk 

melakukan evaluasi daya tarik masing-masing segmen dan kemudian memilih 

segmen-segmen sasaran yang dituju. Dalam menentukan segmen pasar yang ingin 

dituju, perusahaan harus terlebih dahulu mengenali seberapa luas pasar yang akan 

dimasuki. Dalam melakukan evaluasi segmen yang akan dituju terdapat beberapa 

hal yang harus diperhatikan, seperti ukuran segmen, pertumbuhan segmen, daya 

tarik struktural, tujuan perusahaan, dan sumber daya perusahaan guna memastikan 

penetapan segmen yang dilakukan oleh perusahaan tetap fokus pada target 

perusahaan yang ingin dicapai. 

3. Positioning 

Positioning merupakan langkah selanjutnya setelah menetapkan sasaran pasar 

yang dipilih oleh perusahaan. Tujuan positioning adalah untuk menenamkan 

persepsi ke dalam benak konsumen akan posisi suatu produk. Positioning 

merupakan suatu strategi pemasaran yang menitikberatkan kepada komunikasi 

perusahaan untuk menyampaikan suatu keunggulan dan nilai lainnya atas produk 

yang ditawarkan melalui suatu keunikan tertentu agar dapat lebih mudah diingat 

dan diterima oleh konsumen. Melalui strategi positioning diharapkan agar produk 
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yang ditawarkan tersebut akan mendapatkan sambuan positif dibandingkan 

dengan produk pesaing. 

2.3 Segmentasi Pasar 

2.3.1 Pengertian Segmentasi Pasar 

 Segmentasi pasar adalah pembagian suatu pasar yang heterogen kedalam  

satuan-satuan pembeli yang homogen, dimana kepada setiap satuan pembeli yang 

homogen tersebut dijadikan sasaran pasar yang dicapai dengan marketing mix 

tersendiri. Dengan demikian yang semula pasarnya satu dan luas, kemudian 

dibagi-bagi atau disegmentasi oleh pemasar menjadi beberapa bagian pasar yang 

sifatnya homogen. Homogenitas pasar tersebut dicari dan ditentukan sendiri oleh 

pihak pemasar.  

 Kotler dan Keller (2012:46) mengemukakan pengertian segmentasi pasar 

sebagai berikut : 

“Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar 

menjadi grup-grup pembeli dengan keinginan, 

karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda”. 

2.3.2 Kelompok Segmentasi 

Ali Hasan (2009:4) dalam bukunya yang berjudul Marketing menyatakan 

bahwa untuk mengadakan segmentasi pasar dapat ditempuh dengan beberapa cara 

yang berbeda. Metode tersebut juga dapat berbeda antara suatu produk ke produk 

lainnya. Salah satu cara dalam mengadakan segmentasi pasar adalah dengan 

membagi segmen pasar berdasarkan kategori berikut : 
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1. Geografis 

Segmentasi geografis akan membagi pasar ke dalam beberapa bagian geografi 

yang berbeda-beda seperti negara, negara bagian, wilayah, kota, dan desa. 

Perusahaan akan beroperasi pada satu atau beberapa area geografi yang 

dipandang potensial dan menguntungkan. 

2. Demografis 

Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi grup-grup dengan dasar 

pembagian seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, 

dan agama. Setidaknya ada lima alasan mengapa pendekatan demografi ini 

hampir selalu disertakan, antara lain adalah informasi demografi adalah 

informasi yang mudah dijangkau dan relatif lebih murah untuk 

mengidentifikasikan target market, informasi demografi memberikan insight 

tentang trend yang sedang terjadi, meski tidak dapat untuk meramalkan 

perilaku konsumen, demografi dapat dilihat untuk melihat perubahan 

permintaan aneka produk dan yang terakhir demografi dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kampanye-kampanye pemasaran. 

3. Psikografis 

Ciri-ciri psikologis berkenaan dengan inner atau kualitas intrinsic dari 

consumer individual. Strategi segmentasi konsumen kadang-kadang 

didasarkan pada variabel psikologis yang spesifik. Konsumen dapat dibagi 

menurut demografi tetapi seringkali ini tidaklah cukup. Perusahaan ingin tahu 

lebih jauh apa sebenarnya yang membuat orang-orang yang memiliki usia, 

penghasilan, pendapatan dan pendidikan yang sama berbeda dalam merespon 



16 
 

 

suatu stimuli pemasaran. Dalam segmentasi psikografis, perilaku konsumen 

diobservasi melalui kelas sosial (social class), gaya hidup (lifestyle), nilai-nilai 

kehidupan yang dianut (value) dan kepribadian (personality). 

4. Segmentasi Tingkah Laku 

Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada 

pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. 

Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling 

baik untuk membentuk segmen pasar. 

2.4 Gaya Hidup (Lifestyle) 

2.4.1 Pengertian Gaya Hidup 

Menurut Kotler dan Keller (2012:178) para konsumen membuat keputusan 

mereka tidak dalam sebuah tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar. 

Perilaku membeli mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, 

sosial, pribadi, dan psikologis. Dan dari faktor pribadi ada faktor gaya hidup 

konsumen yang ikut mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk. 

Kotler dan Keller (2012: 192) mengemukakan pengertian gaya hidup 

sebagai berikut: 

“Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya 

hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi 

dan berinteraksi di dunia”. 
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Assael dalam Felicia Caroline (2010 : 16) mengungkapkan pengertian 

gaya hidup: 

“A mode of living that is identified by how people spend 

their time(activities), what they consider important in 

their environment (interest), and what they think of 

themselves and the world around them (opinions)”.  

 

Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali 

dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting 

orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan 

tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini).  

Menurut Susanto yang dikutip oleh Widiastuti (2009:1) pengertian gaya 

hidup adalah sebagai berikut: 

“Gaya hidup merupakan perilaku seseorang yang 

ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan opini khususnya 

yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan 

status sosialnya”.  

Dari uraian di atas maka yang dimaksud gaya hidup adalah pola seseorang 

yang ditunjukkan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan 

uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup seseorang yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Faktor 

internal meliputi sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, 

motif, dan persepsi. Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan.  

Sedangkan dalam perspektif ekonomi, gaya hidup adalah bagaimana 

seseorang mengalokasikan pendapatannya dan memilih produk atau jasa dan 
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berbagai pilihan lainnya ketika memilih alternatif dalam satu kategori jenis 

produk yang ada.  

2.4.2 Klasifikasi Gaya Hidup 

Mowen & Minor dalam Sumarwan (2011:45), mengemukakan terdapat 

sembilan gaya hidup konsumsi : 

1) Funcionalists. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting. Pendidikan 

rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan pekerja kasar (buruh). Berusia 

kurang dari 55 tahun dan telah menikah serta memiliki anak;  

2) Nurturers. Muda dan berpendapatan rendah. Mereka berfokus pada 

membesarkan anak, baru membangun rumahtangga dan nilai-nilai 

keluarga. Pendidikan diatas rata-rata; 

3) Aspirers. Berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan 

membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang 

berstatus, khususnya tempat tinggal. Memiliki karakteristik “Yuppie” 

klasik. Pendidikan tinggi, pekerja kantor, menikah tanpa anak; 

4) Experientials. Membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang-

barang hiburan, hobi, dan kesenangan (convenience). Pendidikan rata-rata, 

tetapi pendapatannya diatas rata-rata karena mereka adalah pekerja kantor; 

5) Succeeders. Rumah tangga yang mapan. Berusia setengah baya dan 

berpendidikan tinggi. Pendapatan tertinggi dari kesembilan kelompok. 

Menghabiskan banyak waktu pada pendidikan dan kemajuan diri. 

Menghabiskan uang di atas rata-rata untuk hal-hal yang berhubungan 

dengan pekerjaan; 
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6) Moral majority. Pengeluaran yang besar untuk organisasi pendidikan, 

masalah politik dan gereja. Berada pada tahap empty-nest. Pendapatan 

tertinggi kedua. Pencari nafkah tunggal; 

7) The golden years. Kebanyakan adalah para pensiunan, tetapi 

pendapatannya tertinggi ketiga. Melakukan pembelian tempat tinggal 

kedua. Melakukan pengeluaran yang besar pada produk-produk padat 

modal dan hiburan; 

8) Sustainers. Kelompok orang dewasa dan tertua. Sudah pensiun. Tingkat 

pendapatan terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan alkohol. 

Pendidikan rendah, pendapatan terendah kedua; 

9) Subsisters. Tingkat sosial ekonomi rendah. Persentase kehidupan pada 

kesejahteraan di atas rata-rata. Kebanyakan merupakan keluarga-keluarga 

dengan pencari nafkah dan orang tua tunggal jumlahnya di atas rata-rata 

kelompok minoritas. 

Gaya hidup juga identik dengan kelas sosial dalam masyarakat. Kelas 

sosial adalah suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai 

kedudukan yang seimbang. Anwar Prabu Mangkunegara (2009:42). Dalam 

hubungannya dengan perilaku konsumsi, maka gaya hidup dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

1. Kelas sosial atas memiliki kecenderungan membeli barang-barang yang 

mahal, membeli pada toko yang berkualitas dan lengkap (toko serba ada, 

supermarket), konservatif dalam konsumsinya, barang-barang yang dibeli 

cenderung untuk dapat menjadi warisan bagi keluarganya; 
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2. Kelas sosial menengah cenderung membeli barang untuk menampakkan 

kekayaannya, membeli barang dengan jumlah yang banyak dengan 

kualitas memadai. Berkeinginan membeli barang yang mahal dengan 

sistem kredit, misalnya membeli kendaraan, rumah mewah, apartemen; 

3. Kelas sosial rendah cenderung membeli barang dengan mementingkan 

kuantitas daripada kualitas. Pada umumnya mereka membeli barang untuk 

kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan penjualan barang-barang yang 

diobral atau penjualan dengan harga promosi. 

Dari berbagai kelas sosial tersebut, muncul beberapa kemungkinkan 

adanya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif menurut Jhon A Walker 

yang dikutip oleh R. Dendi D (2009:1) mempunyai beberapa sifat, yaitu : 

 Gaya hidup sebagai sebuah pola, yaitu sesuatu yang dilakukan atau tampil 

secara berulang-ulang; 

 Mempunyai massa atau pengikut sehingga tidak ada gaya hidup yang 

bersifat personal; 

 Mempunyai daur hidup (life-cycle), artinya ada masa kelahiran, tumbuh, 

puncak, surut, dan mati. 

Gaya hidup seorang pengusaha dan pejabat akan berbeda dengan gaya 

hidup seorang musisi ataupun mahasiswa. Gaya hidup mahasiswa dapat 

ditunjukkan melalui bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bermain, 

bagaimana mereka bergaul di kalangan masyarakat, kampus atau dimana mereka 

memenuhi kebutuhan hidup lainnya. 

 



21 
 

 

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:48) mengemukakanbahwa gaya hidup seseorang dapat dilihat 

dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan – kegiatan tersebut.  

Lebih lanjut Kotler dan Amstrong (2012:48) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada 2 faktor yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar 

(eksternal). Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, 

kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi dengan penjelasannya sebagai 

berikut :  

a. Sikap 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui 

pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa 

tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan 

lingkungan sosialnya. 

b. Pengalaman dan pengamatan 

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, 

pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat 

dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil 
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dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu 

objek. 

c. Kepribadian 

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku 

yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 

d. Konsep diri 

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep 

diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan 

hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana 

individu memandang dirinya akan mempengaruhi  minat terhadap suatu objek. 

Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku 

individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri 

merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku. 

e. Motif 

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman 

dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. 

Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan 

membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. 

f. Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia.  
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Adapun faktor eksternal dijelaskan oleh Nugraheni (2011) sebagai berikut : 

a. Kelompok referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut 

menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang 

memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak 

menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut 

akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. 

b. Keluarga 

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap 

dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk 

kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. 

c. Kelas sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama 

dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan 

para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku 

yang sama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup berasal dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). 

Faktor internal meliputi sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep 

diri motif, dan persepsi. Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial. 
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2.4.4 Pengukuran Gaya Hidup 

 Pengukuran gaya hidup dapat dilakukan dengan psikografik 

(psychographic). Menurut Sumarwan (2011:58) pengertian psikografik adalah 

sebagi berikut: 

”Psikografik adalah suatu instrumen untuk mengukur 

gaya hidup yang bisa memberikan pengukuran 

kuantitatif dan bisa dipakai untuk menganalisis data yang 

sangat besar.” 

 Analisis psikografik biasanya digunakan untuk melihat segmen pasar. 

Analisis psikografik sering juga diartikan sebagai suatu riset konsumen yang 

menggambarkan segmen konsumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan, dan 

aktivitas lainnya. Psikografik berarti menggambarkan (graph) psikologi 

konsumen (psyco). Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO (activity, 

interest, opinion) atau pernyataan untuk menggambarkan aktifitas, minat, dan 

opini konsumen. Menurut Kasali dalam Rusdiana (2014:12), Komponen-

komponen segmentasi gaya hidup dalam bentuk aktifitas, interest dan opini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 2.1  

Dimensi GayaHidup 

 

Aktivitas Interest Opini 

Setelah kerja 

Hobi 

Kegiatan Sosial 

Liburan 

Hiburan  

Keanggotaan Club 

Komunitas  

Belanja 

Olahraga  

Keluarga 

Rumah 

Pekerjaan 

Komunitas 

Rekreasi 

Pakaian 

Makanan  

Media 

Prestasi  

Diri sendiri 

Sosial  

Politik  

Bisnis 

Ekonomi 

Pendidikan  

Produk  

Masa depan 

Budaya  

Sumber : Kasali dalam Rusdiana (2014) 
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1. Activity 

 Reynolds dan Daren dalam Rifky Anugrah (2011:43) mengemukakan 

pengertian mengenai activity sebagai berikut. 

“Activities (kegiatan) adalah tindakan yang nyata seperti 

menonton suatu medium, berbelanja di toko, atau 

menceritakan kepada tetangga mengenai pelayanan yang 

baru.” 

Aktivitas ini dapat berupa kerja, hobi, acara sosial, liburan, hiburan, 

keanggotaan perkumpulan, jelajah internet, berbelanja, dan olahraga. Aktivitas 

(kegiatan) konsumen merupakan karakteristik konsumen dalam kehidupan sehari-

harinya. Dengan adanya aktivitas konsumen, perusahaan dapat mengetahui 

kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh pasar sasarannya, sehingga 

mempermudah perusahaan untuk menciptakan strategi-strategi dari informasi 

yang didapatkan tersebut. 

2. Interest 

Pengertian interest menurut Reynolds dan Daren dalam Rifky Anugrah 

(2011:43). 

“Interest (minat) merupakan objek peristiwa, atau topik 

dalam tingkat kegairahan yang menyertai perhatian 

khusus maupun terus-menerus kepadanya.” 

Minat merupakan apa yang konsumen anggap menarik untuk meluangkan 

waktu dan mengeluarkan uang. Minat merupakan faktor pribadi konsumen dalam 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Minat terdiri dari keluarga, rumah, 

pekerjaan, komunitas, rekreasi, pakaian, makanan, media, prestasi. Setiap 

perusahaan dituntut untuk selalu memahami minat dan hasrat para konsumennya 
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agar dapat memudahkan perusahaan untuk menciptakan konsep pemasaran guna 

mempengaruhi proses pembelian para pasar sasarannya. 

3. Opinion 

Pengertian opinion menurut Reynolds dan Daren dalam Rifky Anugrah 

(2011:43) adalah sebagai berikut. 

“Opinion (opini) adalah jawaban lisan atau tertulis yang 

orang berikan sebagai respons terhadap suatu stimulus.” 

Opini merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi 

mereka sendiri. Opini dapat berasal dari diri konsumen sendiri, isu sosial, politik, 

bisnis, ekonomi, pendidikan, produk, masa depan, dan budaya. Opini digunakan 

untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evaluasi seperti kepercayaan 

mengenai maksud orang lain, antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa 

datang, dan penimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran atau menghukum 

dari jalannya tindakan alternatif. 

 Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa AIO (activity, interest, 

opinion) merupakan salah satu alat ukur dari gaya hidup. Aktivitas (activity) 

merupakan wujud dari aksi atau tindakan seseorang, minat (interest) merupakan 

derajat kesenangan yang menyertai perhatian khusus dan berkelanjutan pada 

objek, dan opini (opinion) merupakan jawaban yang berupa tulisan atau tulisan 

yang diberikan oleh seseorang sebagai respon terhadap stimulus berupa 

pertanyaan. Opini digunakan untuk menjelaskan interpretasi, harapan, dan 

evaluasi. 
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2.5 Strategi Bauran Pemasaran 

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran 

pemasaran (marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi 

konsumen agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Elemen-elemen bauran permasaran terdiri dari semua variabel yang 

dapat dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan konsumen. 

 Kotler-Keller (2012 :101) menyatakan bahwa bauran pemasaran sebagai 

berikut: 

“Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus 

menerus mencapai tujuan pemasaranya di pasar sasaran”. 

Menurut Buchari Alma (2011:242) bauran pemasaran adalah sebagai 

berikut : 

“Marketing mix merupakan strategi mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi 

maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling 

memuaskan.” 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, 

dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengeruhi respon 

pasar sasaran. 

 Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang 

dikenal dengan istilah 4P, yaitu product (produk), price (harga), place (tempat 

atau saluran distribusi), dan promotion (promosi). Adapun pengertian 4P menurut 

Kotler dan Amstrong (2012:62) sebagai berikut: 
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1. Product (produk) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh individu, rumah 

tangga maupun organisasi ke dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, 

dibeli, maupun dimiliki. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

produk, misalnya jenis produk yang akan dijual seperti kualitas, desain, 

kemasan, dan lain sebagainya serta pelayanan yang akan dijual bersama 

produk. 

2. Price (harga) 

Harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu 

produk. Biasanya, harga dihitung dengan nilai uang. Kebijakan dan 

prosedur yang berkaitan dengan harga, antara lain : tingkat harga  yang 

direncanakan, kebijakan pemberian harga dan sebagainya. 

3. Place (tempat/distribusi) 

Esensi dari istilah tempat dalam bauran pemasaran adalah menyediakan 

produk kepada konsumen pada tempat yang tepat, waktu yang tepat dan 

jumlah yang tepat. Tempat yang dimaksud adalah dimana konsumen 

biasanya membeli produk tersebut. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan 

dengan distribusi atau tempat, misalnya pembentukan hubungan dengan 

berbagai penyedia fasilitas saluran pemasaran untuk menyediakan produk 

dan memberikan pelayanan secara efisien kepada pasar sasaran. 

4. Promotion (promosi) 

Promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan mengkomunikasikan 

keunggulan dan kelebihan-kelebihan produk serta membujuk pelanggan 
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sasaran untuk membelinya. Kebijakan dan prosedur yang menyangkut 

upaya memperkenalkan produk kepada konsumen tersebut, misalnya cara-

cara promosi yang akan ditempuh, penetapan anggaran untuk promosi. 

Untuk lebih jelasnya pengertian 4P dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Rincian Bauran Pemasaran 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2012:52) 

2.6 Produk 

2.6.1 Pengertian Produk 

 Salah satu komponen bauran pemasaran yang terpenting adalah produk. 

Keberadaan produk merupakan penentu bagi elemen bauran pemasaran yang lain, 

yaitu penentuan harga, program promosi, maupun kegiatan pendistribusiannya. 
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 Produk menurut Kotler dan Amstrong (2012:253) adalah sebagai berikut: 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan 

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan”. 

 Menurut Buchari Alma (2011:139) pengertian produk adalah sebagai 

berikut : 

“Produk ialah 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 pelanan pengecer, 

yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya”. 

 

Kemudian Fandy Tjiptono (2008:88) mendefinisikan produk sebagai 

berikut : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi pasar yang bersangkutan”.  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen baik berbentuk 

sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang diciptakan oleh perusahaan 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

2.6.2 Klasifikasi Produk 

 Perusahaan melakukan klasifikasi produk dengan tujuan untuk 

memperoleh kelompok produk yang berprilaku seragam atau hampir seragam. 

Klasifikasi yang paling umum dilakukan adalah membedakan berdasarkan siapa 
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konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:239) produk dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Barang – barang yang tidak tahan lama (non-durable goods)  

Yaitu barang-barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa kali penggunaan saja. 

2. Barang tahan lama (durable goods)  

Yaitu barang-barang berwujud yangbiasanya dapat digunakan untuk waktu 

lama.  

3. Jasa (service)  

Yaitu produk yang tidak berwujud yang tidak dapat dipisahkan, bervariasi dan 

mudah habis. 

 Selain berdasarkan daya tahannya produk juga diklasifikasikan 

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. 

Berdasarkan kriteria ini, produk menurut Kotler dan Amstrong (2012:239) dapat 

dibedakan menjadi : 

1. Barang Konsumsi (consumer goods) 

Merupakan produk yang dibeli bertujuan untuk dikonsumsi pribadi atau 

digunakan untuk pengguna akhir. Para pemasar mengelompokkan barang-

barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja terdiri dari : 

a. Barang Mudah (Convenience goods) 

Adalah barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen, segera, dan 

dengan usaha yang minim.  
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b. Barang Toko (Shopping goods) 

Adalah barang-barang yang biasanya dibandingkan berdasarkan 

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

pembeliannya.  

c. Barang Khusus (Speciality goods) 

Adalah barang-barang yang mempunyai ciri-ciri atau identifikasi merek 

yang unik/khusus dan karena itulah cukup banyak konsumen yang 

bersedia melakukan pembelian secara khusus. 

d. Barang yang tidak dicari 

adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau biasanya 

konsumen tidak terpikir untuk membelinya. 

2. Barang Industri (Industrial goods) 

Adalah barang yang dibeli oleh individu atau oranisasi untuk keperluan bisnis 

atau diproses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana mereka memasuki proses 

produksi dan harganya, barang industri dibagi menjadi beberapa kelompok, 

yaitu : 

a. Bahan baku dan suku cadang (Material and parts) 

Adalah barang-barang yang seluruhnya masuk ke produk produsen 

tersebut. Barang-barang ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan 

mentah dan bahan baku suku cadang yang diproduksi.  

b. Barang Modal (Capital items) 

Adalah barang-barang tahan ama yang memudahkan pengembangan atau 

pengelolaan produk jadi. 
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c. Pasokan dan Layanan Bisnis (Supplies and Business Service) 

Adalah barang dan jasa berumur pendek memudahkan pengembangan atau 

pengelolaan produk jadi. Pasokan ada dua jenis barang yaitu barang 

pemeliharaan dan perbaikan dan pasokan operasional.  

2.7 Atribut Produk 

2.7.1 Pengertian Atribut Produk 

 Atribut produk merupakan suatu alat yang dapat melengkapi manfaat 

utama produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Oleh karena itu 

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

yang membedakan dari produk perusahaan lainnya. 

 Menurut Tjiptono (2008:103) pengertian atribut produk adalah sebagai 

berikut: 

“Atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk 

meliputi merek, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan”. 

 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012:254) pengertian atribut 

produk adalah sebagai berikut : 

“Atribut produk merupakan karakteristik dari produk 

atau jasa yang menghasilkan kemampuan untuk 

memuaskan yang dinyatakan atau tersirat pada 

kebutuhan konsumen”. 

 Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan atribut produk adalah semua unsur yang ada pada produk yang 

mencerminkan pengembangan produk tersebut untuk dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. 
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2.8 Fitur 

 Fitur produk merupakan bagian dari suatu atribut produk yang ditawarkan 

kepada konsumen. Fitur produk ini sendiri pada umumnya merupakan berbagai 

macam fungsi yang diberikan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan para 

konsumennya sehingga dengan adanya fitur ini diharapkan produk perusahaan 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan konsumen puas terhadap produk 

perusahaan. 

 Perusahaan harus mampu menambahkan suatu keunikan atau 

keistimewaan pada produknya sehingga mempunyai nilai tersendiri dalam 

persaingan dengan produk pesaingnya. Untuk lebih jelasnya berikut terdapat 

pendapat beberapa ahli mengenai pengertian fitur. 

 Kotler dan Keller (2012:8) mengemukakan pengertian fitur adalah sebagai 

berikut : 

“Fitur merupakan karakteristik produk yang menjadi 

pelengkap fungsi dasar produk”. 

Sedangkan menurut Schmitt (2001:14) pengertian fitur adalah : 

“Fitur adalah karakteristik yang menambah fungsi dasar 

suatu produk, fitur menjadi alat kunci untuk 

mendefensiasikan produk mereka dengan produk 

pesaing”. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:25) pengertian fitur adalah : 

“Fitur merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap 

barang atau jasa”. 

 Dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa fitur merupakan suatu karakteristik yang diciptakan oleh 



35 
 

 

perusahaan dalam suatu produk atau jasa yang diberikan kepada konsumennya 

dengan memberikan nilai tambah dan sebagai pembeda produk atau jasanya 

dengan produk atau jasa pesaingnya. Fitur produk identik dengan sifat dan sesuatu 

yang unik sehingga menjadi keistimewaan suatu produk atau jasa. 

2.8.1 Dimensi Fitur 

Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd (2005:422) apabila 

perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, 

perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen 

untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk 

pesaing. Dimensi fitur terdiri dari: 

1. Kinerja Produk 

Yaitu kemampuan sebuah produk untuk melakukan fungsinya dan 

berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. 

2. Pelengkap Produk 

Merupakan karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan 

fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. 

2.9 Perilaku Konsumen 

2.9.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Sebagai objek utama dalam kegiatan pemasaran, konsumen merupakan 

suatu hal yang harus medapat perhatian dari seorang pemasar, karena tujuan dari 

kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli 

barang dan jasa perusahaan. Hal yang sangat penting bagi manajer pemasaran 



36 
 

 

untuk memahami tingkah laku konsumen. Setelah memahami tingkah laku 

konsumen, perusahaan dapat mengembangkan menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan produknya secara lebih baik.  

 Menurut Kotler dan Keller (2012:166) pengertian perilaku konsumen 

adalah sebagai berikut : 

”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”. 

Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2007:72) pengertian perilaku konsumen 

adalah sebagai berikut : 

”Perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana 

konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang 

dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan 

kesejahteraan konsumen tersebut”.  

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008:8) pengertian perilaku 

konsumen adalah : 

“Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk yang 

diharapkan akan memuaskan kebutuhan hidupnya”. 

 

 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

perilaku dimana konsumen mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. 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 
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membeli, seberapa sering mereka membeli, dan seberapa sering mereka 

menggunakan. 

2.9.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kosumen  

Kotler dan Keller (2012:166) mengemukakan bahwa perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi dari 

konsumen. 

1. Faktor Budaya  

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku 

seseorang.  

a. Subbudaya (Subculture)  

Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya (subculture) yang lebih 

kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik 

untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, 

kelompok ras, dan wilayah geografis.  

b. Kelas Sosial  

Kelas sosial didefinisikan sebagai sebuah stratifikasi sosial atau divisi 

yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, 

tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, 

minat, dan perilaku yang sama.  

2. Faktor Sosial  

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, 

keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. 
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a. Kelompok Referensi  

Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah semua 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

b. Keluarga 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok 

referensi utama yang paling berpengaruh. 

c. Peran dan Status 

Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok, keluarga, klub, 

organisasi. Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan 

membantu mendefinisikan norma perilaku. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, 

pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya 

hidup dan nilai.  

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup  

Selera dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering 

berhubungan dengan usia.  

b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi  

Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. 
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c. Kepribadian dan Konsep Diri 

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Yang dimaksudkan dengan kepribadian 

(personality), adalah sekumpulan sifat psikologis manusia yang 

menyebabkan respons yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap 

rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). 

d. Gaya Hidup dan Nilai  

Orang-orang dari subbudaya dan kelas sosial yang sama mungkin 

mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup (lifestyle) 

adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, 

minat, dan pendapat. 

4. Faktor Psikologis 

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi 

oleh empat faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta 

kepercayaan. 

a. Motivasi 

Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk 

mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan 

tersebut. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul 

dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa 

tidak nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat 

psikogenik yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisologis 
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tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau 

kebutuhan diterima. 

b. Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, 

dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran 

yang berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam 

persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan 

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima (mungkin 

didapatkan dari membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari 

pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima 

maupun pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu 

dan menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang 

sama. 

d. Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan merupakan gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu. Melalui tindakan serta belajar, konsumen akan 

mendapatkan keyakinan dan sikap yang nantinya akan dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian. 
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2.9.3 Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. 

Schiffman dan Kanuk (2008:485), mendefinisikan keputusan sebagai berikut : 

“Keputusan merupakan proses seleksi terhadap dua 

pilihan alternatif atau lebih”. 

Definisi keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2012:227) adalah: 

“Proses keputusan pembelian merupakan proses dimana 

konsumen melewati lima tahap, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, 

yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual 

dilakukan`dan memiliki dampak yang lama setelah itu” 

 

Sedangkan menurut Supranto dan Limakrisna (2010:211): 

 

“Semua aspek dari afeksi dan kognisi terlibat  dalam  

pembuatan keputusan konsumen, termasuk  

pengetahuan, makna, dan kepercayaan yang digerakkan 

dari memori dan atensi serta  proses komprehensif yang 

terlibat di dalam interprestasi informasi baru di 

lingkungan.” 

 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

keputusan pembelian adalah proses seleksi terhadap dua pilihan atau lebih untuk 

membeli yang paling disukai yang dipengaruhi oleh faktor sikap, pengetahuan, 

makna dan kepercayaan dalam interprestasi informasi baru di lingkungan. 

2.9.4 Indikator Proses Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:184) mengemukakan bahwa periset 

pemasaran telah mengembangkan “model tingkat” proses keputusan pembelian. 

Konsumen melalui lima tahap yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, 
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evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Jelas, 

proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual dan mempunyai 

konsekuensi dalam waktu lama setelahnya. 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu kebutuhan normal seseorang―rasa lapar, 

haus―naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan; atau kebutuhan bisa 

timbul akibat rangsangn eksternal.  

2. Pencarian Informasi  

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Survei 

memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari semua 

konsumen hanya melihat satu toko, dan hanya 30% yang melihat lebih dari 

satu merek peralatan. Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian 

tajam. Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap 

informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat 

memasuki pencarian informasi aktif : mencari bahan bacaan, menelepon 

teman, melakukan kegiatan online, dan mengunjungi toko untuk mempelajari 

produk tersebut. Sumber informasi terdiri dari empat kelompok, yaitu :  

a. Pribadi : Keluarga, teman, tetangga, rekan.  

b. Komersial : Iklan, situs Web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan.  

c. Publik : Media massa, organisasi pemeringkat konsumen.  

d. Eksperimental : Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk.  
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3. Evaluasi Alternatif  

Informasi  yang  didapat  dari  calon  pembeli  digunakan  untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang 

dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus 

berusaha memahami cara konsumen mengenal informasi yang diperolehnya 

dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk merek dan keputusan untuk 

membeli. 

4. Keputusan Pembelian  

Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara sendiri dalam 

menangani informasi yang diperolehnya dengan membatasi alternatif-

alternatif   yang   harus   dipilih   atau   dievaluasi   untuk menentukan produk 

mana yang akan dibeli.  

5. Perilaku Setelah Pembelian  

Apabila  barang  yang  dibeli  tidak  memberikan  kepuasan  yang diharapkan, 

maka pembeli akan merubah sikapnya terhadap merek barang tersebut 

menjadi sikap negatif, bahkan mungkin akan menolak dari daftar pilihan. 

Sebaliknya bila konsumen mendapat kepuasan dari barang yang dibelinya 

maka keinginan untuk membeli terhadap merek barang tersebut cenderung 

untuk menjadi lebih kuat. Produsen harus mengurangi perasaan tidak senang 

atau perasaan negatif terhadap suatu produk dengan cara membantu konsumen 

menemukan informasi yang membenarkan pilihan konsumen melalui 

komunikasi yang diarahkan pada orang-orang yang baru saja membeli 

produknya. 
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2.10 Kerangka Pemikiran  

Perkembangan teknologi dewasa ini tentu berperan besar dalam 

persaingan diantara perusahaan. Persaingan yang terjadi menuntut perusahaan 

untuk selalu memiliki strategi yang tepat dalam mencapai tujuannya. Konsumen 

sebagai salah satu sasaran tujuan perusahaan memiliki peranan penting bagi 

perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan strateginya dituntut untuk dapat 

menarik perhatian konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

melakukan kegiatan pemasaran. Sebelum melakukan kegiatan pemasaran, 

perusahaan harus mengetahui dan mengenal dengan baik pasar sasarannya. Untuk 

dapat mengetahui pasar sasaran, perusahaan harus melakukan pengelompokan 

pasar atau segmentasi pasar. 

Dalam segmentasi pasar, salah satu segmen yang banyak digunakan 

perusahaan adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi pasar 

menurut gaya hidup dan kepribadian, manfaat, persepsi, loyalitas merek, 

pengalaman menggunakan produk, struktur pembelian, inovatif, opini, dan 

kepentingan membeli. Mengingat perkembangan teknologi sekarang ini, gaya 

hidup menjadi suatu alasan untuk konsumen melakukan pembelian. 

Sumarwan yang dikutip oleh Ida Ayu (2012:2) mengemukakan pengertian 

gaya hidup sebagai berikut : 

“Gaya hidup merupakan suatu cara yang dapat 

menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana 

hidup,menggunakan uangnya dan memanfaatkan waktu 

yang dimilikinya”. 
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 Selain gaya hidup fitur juga menjadi salah satu alasan untuk konsumen 

melakukan keputusan pembelian. Fitur yang lengkap dan unggul dari suatu 

produk merupakan suatu daya tarik bagi konsumen akan produk tersebut. Fitur 

yang terdapat dalam suatu produk merupakan suatu pembeda dengan produk 

pesaing. 

 Parsons K dalam Matti (2011) mengemukakan pengertian fitur sebagai 

berikut: 

“Fitur adalah faktor utama penentu keputusan 

pembelian. Fitur merupakan sarana kompetitif untuk 

mendiferensiasikan produk perusahaan dengan 

pesaing”. 

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2012:227) adalah 

sebagai berikut : 

“Proses keputusan pembelian merupakan proses 

dimana konsumen melewati lima tahap, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian 

aktual dilakukan`dan memiliki dampak yang lama 

setelah itu” 

Kotler dan Keller dalam buku Manajemen Pemasaran (2012:185) 

mengemukakan mengenai proses keputusan pembelian, yaitu : 

 

 

Gambar 2.2 

Proses Keputusan Pembelian  

Sumber: Kotler dan Amstrong (2012:185) 
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1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat konsumen mengenali masalahnya. Masalah 

yang dimaksud adalah apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 

konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

Setelah mengetahui kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak tentang kebutuhannya. Sumber-

sumber informasi konsumen dapat melalui sumber pribadi (keluarga, 

teman), sumber komersial (iklan, wiraniaga), sumber pengalaman 

(pegkajian, pemakaian produk). 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan memiliki penilaian atas produk secara sadar dan rasional, 

konsumen melihat produk sebagai kumpulan sifat-sifat dan ciri-ciri 

tertentu dengan kemampuan yang beragam dalam membatasi manfaat 

yang dicari dalam memuaskan kebutuhan konsumen. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi konsumen, konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin 

membentuk niat untuk membeli produk yang paling disukai. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan. Jika konsumen puas dengan produk yang dibelinya, 

maka terdapat kemungkinan terjadinya pembelian ulang. 
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Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ida Ayu Harmaita Wijayanti 

dan Ni Ketut Seminari (2010) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh gaya 

hidup terhadap perilaku pembelian Handphone blackberry dengan merek sebagai 

pemoderasi menunjukkan bahwa Gaya hidup memiliki pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap perilaku konsumen dalam membeli Handphone 

Blackberry. Hasil ini sesuai dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen 

Penelitian Ratna Yuliana (2012) yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup 

terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Batik Tulis Danar Hadi (Studi Konsumen 

Wanita Pada Outlet Danar Hadi Diponegoro Surabaya) menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan dari gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian Dian Ayu (2013) berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Fitur, Dan 

Harga Terhadap Keputusan pembelian Blackberry Curve 9300 menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan baik secara simulatan maupun parsial antara gaya 

hidup, fitur dan harga terhadap keputusan pembelian.  

Penelitian S.Sathish, Dr.A.Rajamohan (2012) yang melakukan penelitian 

dengan judul Consumer Behaviour And Lifestyle Marketing, mendapatkan hasil 

penelitian yaitu bahwa gaya hidup merupakan sebagai alat pemasar dalam 

melakukan pembelian. 

 Penelitian Hitoshi Okada (2007) dengan judul How Consumer Lifestyles 

Affect Purchasing Behavior:Evidence from Internet Shopping in Japan 

menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara gaya hidup dan keputusan 

pembelian.  
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Karen Lim Lay-Yee, Han Kok-

Siew, Benjamin Chan Yin-Fah dengan judul Factors Affecting Smartphone 

Purchase Decision Among Malaysian Generation menunjukan salah satu alasan 

konsumen melakukan pembelian produk smartphone adalah karena fitur yang 

terdapat pada produk tersebut. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Bagan Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapet dirumuskan hipoteisis 

sebagai berikut. 

a. Hipotesis Simultan 

H0 :  Gaya hidup dan fitur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

proses keputusan pembelian. 

Ha : Gaya hidup dan fitur berpengaruh secara signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian. 
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H01 :  Gaya hidup tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian. 

Ha1 : Gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian. 

H02 :  Fitur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian. 

Ha2    :  Fitur berpengaruh secara signifikan terhadap proses keputusan 

pembelian. 


