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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan aktivitas penting yang dilakukan suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun, baik memproduksi barang 

maupun jasa. Perusahaan dituntut agar dapat memasarkan produknya 

semaksimal mungkin sampai tercapainya target yang telah ditentukan 

perusahaan sehingga dapat memperoleh laba sesuai dengan tujuan perusahaan, 

ditambah lagi engan bagaimana caranya agar perusahaan memberikan yang 

terbaik bagi konsumen, melalui pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik, 

sehingga tercapinya kepuasan. Adanya peraingan pasar, juga memacu setiap 

perusahaan untuk memahami dengan baik suatu proses memasarkan produk 

perusahaan. Kunci dari pencapaian tujuan perusahaan adalah sebaik apa 

perusahaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan dari konsumen. 

 Agar dapat memahami pengerian yang lebih jelas mengenai apa yang 

dimaksud dengan pemasaran, disini penulis mengemukakan beberapa definisi 

pemasaran, diantaranya sebagai berikut : 

Menurut Hasan (2013:4) pemasaran adalah proses mengidentifikasi, 

menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang 

memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. 

Sedangkan menurut AMA (Asosiasi pemasaran Amerika) yang 

dikutip oleh Kotler dan Keller (2012:5) definisi pemasaran adalah sebagai 

berikut : 

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

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 

for customers, clients, parners, and society at large”. 



  13 

 

 
 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubngan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi 

dan pemangku keuntungan”. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

lebih berurusan dengan pelanggan. Memahami, menciptakan, 

mengkomunikasikan dan memberikan nilai serta kepuasan kepada konsumen 

adalah inti pemikiran dan praktek pemasaran modern.  

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran terjadi bilamana salah satu pihak dalam 

pertukaran potensial mempertimbangkan sasaran dan sarana untuk 

memperoleh tentang apa yang diinginkan dai pihak lain. 

 Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan 

pemasaran, Menurut Kotler (2012:146) Manajemen Pemasaran adalah 

penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan, program-program yang 

ditujukan utuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan 

maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat tergantung pada 

penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar 

tersebut serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang 

efektif untuk memberitahu, mendorong serta melayani pasar.  

 Menurut Alma (2012:130) definisi manajemen pemasaran diuraikan 

sebagai berikut : 

 “Manajemen Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna 

memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran 

dalam rangka tujuan organisasi.” 

 Jadi, dari paparan pengertian manajemen pemasaran di atas dapat 

disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah proses menganalisa, 
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perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pemasaran, seni 

memilih pasar serta mempertahankan pelanggan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu pelaksanaan manajemen pemasaran ini harus 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

 

2.1.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Untuk mengetahui dan memuaskan kebutuhan pasar sasaaaran yang 

ingin dilayani oleh perusahaan, perusahaan umumnya mendesain bauran 

pemasaran yang disesuaikan dengan lingkungan pemasaran dan pasar 

pemasaran itu sendiri.  

Berdasarkan pendapat Iwan Setiawan (2012), mendefinisikan bauran 

pemasaran sebagai suatu perangkat variabel-variabel pemasara 

terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan 

yang diinginkan dalam pasar sasaran. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012:51) pengertian 

bauran pemasaran adalah : 

“marketing-mix is the set of tactical marketing tools that the firm 

blends to produce the response it wants in the target market”. Artinya 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan 

respon dalam target pasar. 

 

 

2.2 Promotion / Promosi 

2.2.1 Pengertian Promosi 

 Dalam kondisi persaingan yang tidak sempurna terdapat diferensiasi 

produk dimana dapat perilaku pelanggan yang tidak rasional serta informasi 

pasar yang tidak lengkap. Dalam kondisi demikian kegiatan promosi 

merupakan suatu keseharusan. Oleh karenaya perusahaan memerlukan 
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promosi sebagai alat bantu untuk mendiferensiasikan produk, menghimbau 

atau membujuk konsumen dalam proses keputusan pembelian. 

 Berdasarkan buku Marketing Management (2008:604). Kotler 

mengartikan promosi sebagai berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan 

dalam rangka menjual produk ke konsumen atau berbagai kegiatan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. 

 

2.2.2 Bauran Promosi 

 Promosi sebagai salah satu alat pemasaran memiliki beberapa 

komponen promosi yang disatukan ke dalam sebuah bauran promosi. Bauran 

promosi ini menjadi pilihan perusahaan ketika akan mengenalkan produknya 

kepada konsumen.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:408) definisi bauran promosi 

adalah sebagai berikut : 

“Promotion mix or marketing communication mix is the specific blend 

of promotion tools that the company uses to persuasively communicate 

customer value and build customer relationships”. 

Elemen bauran promosi yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong 

seperti pada definisi di atas adalah Advertising, Sales Promotion, Personal 

Selling, Public Relations, Direct Marketing. 

Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang 

sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan tugas-tugas khususnya. 

Beberapa tugas khusus yang disebut dengan bauran promosi. 

 

2.2.3 Promosi Penjualan 

 Promosi penjualan merupakan salah satu bentuk komunikasi 

pemasaran yang bertujuan untuk menarik konsumen baru, mempengaruhi 

konsumen untuk mencoba produk baru, mendorong konsumen lebih banyak, 

menyerang aktifitas promosi pesaing, meningkatkan pembelian tanpa rencana 
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atau mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan pengecer, secara 

keseluruhan teknik-teknik promosi penjualan hanya berdampak pada jangka 

pendek. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:408), sales promotion is short-

term incentives to encourage the purchase or sale of a product or service. 

Promosi penjualan adalah berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan produk atau jasa. 

 Dari pengertian di atas promosi penjualan terdiri dari serangkaian 

teknik yang digunakan untuk mencapai saran-saran pemasaran dengan 

menggunakan biaya yang efisien dengan memberikan nilai pada produk 

kepada para perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak dibatasi oleh 

jangka waktu tertentu.  

 

2.2.4 Periklanan / Advertising 

Menurut Mookher (2012) Periklanan adalah komunikasi non individu 

dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh 

perusahaan, lembaga nirlaba serta individu. Periklanan diartikan sebagai 

bentuk prestasi nonpersonal yang dibayar oleh sponsor untuk 

mempresentasikan gagasan atau ide promosi dari barang atau jasa tertentu. 

Iklan telah dianggap sebagai manajemen citra yang bertujuan menciptakan dan 

memelihara cipta dan makna dalam benak konsumen dan tujuan akhir dalam 

iklan adalah bagaimana perilaku pembelian. 

 

2.2.5 Penjualan Tatap Muka / Personal Selling 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012:408), personal selling is 

personal presentation by the firm’s sales force for the purpose of making sale 

and building customer relationships. Jadi penjualan personal adalah presentasi 

pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan membuat penjualan dan 

hubungan pelanggan.  
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2.2.6 Hubungan Masyarakat / Public Relation 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012:408), public relations is 

building good relations with the company’s various public by obtaining 

favorable publicity, building up a good corporate, image and handling or 

heading off unfavorable rumors, stories and events. Artinya hubungan 

masyarakat dilakukan perusahaan untuk membangun hubungan antar 

perusahaan dengan public sehingga terbangun citra yang positif terhadap 

perusahaan. 

 

2.2.7 Pemasaran Langsung / Direct Marketing 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012:408), direct marketing is direct 

connection with carefully targeted individual consumers to both obtain an 

immediate response and cultivate lasting customer relationship. Artinya 

hubungan langsung kepada konsumen individu secara hati-hati dengan tujuan 

untuk mendapatkan tanggapan langsung dan memupuk hubungan dengan 

pelanggan yang langgeng. 

  

2.3 Brand / Merek 

2.3.1 Pengertian Brand / Merek 

 Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau pembuat suatu produk 

atau jasa. Menurut Kotler (2012), merek adalah suatu simbol rumit yang dapat 

menyampaikan hingga enam tingkat pengertian sebagai berikut : 

1. Atribut : suatu merek dapat mengingatkan pada atribut-atribut 

tertentu. 

2. Manfaat : atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional. 

3. Nilai : suatu merek juga mengatakan sesuatu tentang nilai 

produsennya. 

4. Budaya : suatu merek mungkin juga melambangkan budaya 

tertentu. 

5. Kepribadian : suatu merek mungkin juga melambangkan budaya 
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tertentu. 

6. Pemakai : suatu merek menyiratkan jenis konsumen yang 

membeli atau menggunakan suatu produk. 

  

Brand Image / Citra Merek adalah serangkaian deskripsi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Brand Image dari 

suatu produk yang baik akan mendorong para calon pembeli produk tersebut 

dibanding merek lain dengan produk yang sama. 

 Menurut Frank Jefkin (Ardianto&Soemirat, 2010:114) citra 

diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. 

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa brand image / citra merek merupakan gambaran atau kesan yang 

ditimbulkan oleh suatu merek dalam benak pelanggan. Penempatan citra 

merek dibenak konsumen harus dilakukan secara terus-menerus agar citra 

merek yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika sebuah 

merek memiliki citra yang kuat dan positif di benak konsumen maka merek 

tersebut akan selalu diingat dan kemungkinan konsumen untuk membeli 

merek yang bersangkutan sangat besar. 

 

2.3.2 Keputusan Nama Merek 

 Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah apakah perlu 

mengembangkan nama merek produk. Dewasa ini, peentuan merek merupakan 

satu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa penentuan merek. 

Seandainya perusahaan memutuskan memberi merek produk atau jasanya, ia 

harus memilih merek nama yang akan digunakan. (Kotler & Keller, 

2012:359). 
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2.3.3 Keputusan Strategi Merek 

 Berikut ini empat strategi umum merek yang sering digunakan: 

1. Corporate Brand (Company Brand), yaitu menggunakan nama 

perusahaan (baik perusahaan induk maupun anak perusahaan atau 

kantor cabangnya) sebagai merek produk. 

2. Family Brand, yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu 

kategori produk, tetapi tidak harus selalu merupakan nama perusahaan 

pemiliknya. 

3. Individual Brand, yaitu merek yang dibatasi hanya untuk satu kategori 

prosuk, meskipun biasa digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda 

dalam kategori sama. 

4. Modifier, yaitu wahana untuk menandakan item spesifik atai tipe 

model atau versi atau konfigurasi tertentu dari produk. 

 

2.3.4 Manfaat Merek 

 Menurut Kotler & Keller (2012:259), merek memiliki manfaat bagi 

perusahaan sebagai berikut: 

1. Menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. 

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. 

3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur 

atau aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan 

bagian properti hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi 

konsumen, dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan 

pendapatan masa depan yang langgeng. 

 

2.3.5 Syarat-syarat Memilih Merek 

Menurut Kotler (2012:269) ada enam kriteria utama untuk memilih 

merek, yaitu : 
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1. Dapat diingat 

Seberapa mudah merk itu diingat dan dikenali. Biasanya merek dengan 

nama-nama pendek lebih mudah diingat seperti Tide, Crest, dan Puffs. 

2. Berarti 

Nama merek itu menyiratkan dan mengindikasikan kategori yang 

berhubungan dengannya seperti bahan produk, tipe orang yang 

mungkin menggunakan merek. 

3. Dapat disukai 

Merek dapat disukai secara visual dan secara verbal, contohnya 

Sunkist, Spic dan Span, dan Thunderbird. 

4. Dapat ditransfer 

Merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam 

kateori yang sama maupun yang berbeda. 

5. Dapat disesuaikan 

Merek dapat disesuaikan dan diperbaharui 

6. Dapat dilindungi 

Merek dapat dilindungi secara hukum dan secara kompetitif. 

 

2.3.6 Kebijakan Pemberian Merek Dipandang dari Sudut Pandang 

Konsumen dan Produsen 

 Dapat ditinjau mengenai beberapa manfaat dari merek dengan dilihat 

dari sudut pandang yang berkepentingan, dalam hal ini adalah produsen dan 

konsumen. 

1. Brand ditinjau dari sudut pandang produsen 

a. Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-

pesanan dan memperkecil timbulnya permasalahan 

b. Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi 

penjual dari pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila tidak, setiap 

pesaing akan meniru produk yang telah berhasil di pasaran 

c. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan 

kesetiaan konsumen terhadap produknya, dimana kesetiaan 
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konsumen akan melindungi penjual dari persaingan serta 

membantu memperketat pengendalian dalam merencanakan 

strategi bauran pemasaran 

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke 

dalam segmen-segmen 

e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik. 

Dengan membawa nama perusahaan, merek-merek ini sekaligus 

mengiklankan kualitas dan besarnya perusahaan. 

 

2. Brand ditinjau dari sudut pandang konsumen 

a. Memudahkan konsumen untuk mengenali mutu dari produk 

tersebut 

b. Dapat berjalan dengan mudah dan efisien, terutama ketika 

membeli produk yang sama 

c. Dengan adanya merek tertentu, konsumen dapat mengaitkan status 

dan prestisenya. 

 

2.3.7 Ruang Lingkup Penetapan Merek (Branding) 

Penetapan merek (branding) adalah memberikan kekuatan merek 

kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah menciptakan perbedaan antar 

produk (Kotler && Keller, 2012:260).  

Pemasar dapat menetapkan merek pada seluruh jenis produk, baik 

berupa barang fisik, jasa, orang, tempat, ide, ataupun organisasi. 

Penetapan merek dapat membantu konsumen mengatur pengetahuan 

mereka tentang produk dan jasa dengan cara menjelaskan pengambilan 

keputusan mereka dan dalam prosesnya, memberikan nilai bagi perusahaan. 

Agar strategi penetapan merek berhasil dan nilai merek dapat tercipta, maka 

pemasar harus dapat meyakinkan konsumen bahwa terdapat perbedaan berarti 

di antara merek dalam kategori produk ataupun jasa. 
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2.3.8 Indikator Brand Image / Citra Merek 

 Menurut Mohammad (2010:61), ada 3 indikator brand image yaitu : 

1. Corporate Image (citra pembuat), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

barang atau jasa. Citra pembuat meliputi : popularitas, kredibilitas, 

jaringan perusahaan, serta pemakai itu sendiri / penggunanya. 

2. User Image (citra pemakai), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang dan jasa. Meliputi : pemakai itu sendiri, serta status sosialnya. 

3. Product Image (citra produk), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Meliputi : 

atribut dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan. 

 Menurut Kotler (2012:261) ada beberapa indikator yang 

mempengaruhi brand image, yaitu: 

1. Persepsi konsumen terhadap pengenalan produk 

2. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

3. Persepsi konsumen terhadap ukuran 

4. Persepsi konsumen terhadap daya tahan 

5. Persepsi konsumen terhadap warna produk 

6. Persepsi konsumen terhadap harga 

7. Persepsi konsumen terhadap lokasi 

 

2.4 Layanan 

2.4.1 Pengertian Layanan 

 Kotler (2012,660) mendefinisikan jasa adalah “A service is any 

activity or benefit that one party offer to another that is essentially intangible 

an does not result in the ownership of anything, it’s production may or not be 

tied to a physical product”. Dari pengertian tersebut jasa adalah berbagai 

tindakan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang 
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pada dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap 

sesuatu. Walaupun begitu, produksi jasa biasa berhubungan dengan produk 

fisik maupun tidak. 

 Menurut Tjiptono (2010,30) Ada empat karakteristik jasa/layanan 

yang membedakannya dari barang yaitu : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, 

alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. 

Konsep intangible pada jasa memiliki dua pengertia, yaitu : 

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

b. Sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan, 

diformulasikan atau dipahami secara rohani. 

2. Inseparability (tidak terpisah antara produksi dan konsumsi) 

Barang biasanya diproduksi, kemudia dijual lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa, umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. 

3. Variability (outputnya tidak terstandar) 

Jasa bersifat sangat variabel yang memiliki banyak variasi bentuk, 

kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana saja 

jasa tersebut dihasilkan. Para konsumen sangat peduli akan 

variability yang tinggi dan sebelum memutuskan untuk memilih. 

Dalam hal ini, penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam 

pengendalian kualitas, yaitu : 

a. Melakukan investasi dalam seleksi pelatihan personil yang 

baik. 

b. Melakukan standarisasi proses pelaksana jasa. Hal ini dapat 

dilakukan dengan jalan menyiapkan suatu jasa dalam suatu 

diagram alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

potensial yang dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa 

tersebut. 

4. Perishability (tidak dapat disimpan) 
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Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan, harus langsung dikonsumsi pada saat itu juga, jika tidak 

jasa tersebut akan hilang begitu saja. Hal ini tidak menjadi masalah 

apabila perusahaan memiliki pelanggan yang tetap, sedangkan 

keadaan permintaan yang tidak tetap akan menyebabkan 

banyaknya kapasitas yang menganggur dan berakibat pelanggan 

tidak terlayani dengan baik sehingga pelangga akan pindah ke 

penyedia jasa yang lain. 

Terdapat dua kategori layanan menurut Davidoff (2004), yaitu : 

1. Visible Service 

yaitu service yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh 

konsumen. Service ini disediakan oleh karyawan yang langsung 

bertahap muka dengan konsumen. 

Contoh : pelayan yang melayani di rumah makan. 

2. Invisible Service  

yaitu service yang tidak dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh 

konsumen. 

Contoh : karyawan di bagian akuntansi, personalia. 

 

2.5    Minat Beli 

2.5.1 Pengertian Minat Beli 

Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen 

terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan 

pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk. 

Durianto (2013:58), mengungkapkan bahwa “Minat beli adalah keinginan 

untuk memiliki produk, minat beli akan timbul apabila seseorang konsumen 

sudah terpengaruh terhadap mutu dan kualitas dari suatu produk,  informasi 

seputar produk, ex: harga, cara membeli dan kelemahan serta keunggulan 

produk dibanding merek lain. 

Sedangkan Simamora (2011:106), mengatakan bahwa ”Minat beli 
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(niat beli) terhadap suatu produk timbul karena adanya dasar kepercayaan 

terhadap produk yang diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk.” 

Selain itu, niat beli terhadap suatu produk juga dapat terjadi dengan adanya 

pengaruh dari orang lain yang dipercaya oleh calon konsumen. Niat beli juga 

dapat timbul apabila seorang konsumen merasa sangat tertarik terhadap 

berbagai informasi seputar produk yang diperoleh melalui iklan, pengalaman 

orang yang telah menggunakannya, dan kebutuhan yang mendesak terhadap 

suatu produk. 

 

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat beli 

timbul karena adanya ketertarikan dari individu tersebut terhadap produk yang 

diamati dan diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk tersebut. 

Selain itu produk yang telah diamati dan dipelajari tersebut juga akan lebih 

mudah untuk diperoleh. 

Setiadi (2011:216), menyatakan bahwa “Minat beli dibentuk dari sikap 

konsumen terhadap produk yang terdiri dari kepercayaan konsumen terhadap 

merek dan evaluasi merek, sehingga dari dua tahap tersebut muncullah minat 

untuk membeli”. Semakin rendah tingkat kepercayaan konsumen terhadap 

suatu produk akan menyebabkan semakin menurunnya minat beli konsumen. 

Minat untuk membeli merupakan suatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu pada waktu tertentu.  

Pembelian nyata terjadi apabila konsumen telah mempunyai minat untuk 

membeli suatu produk. Menurut Durianto (2010:59), yaitu: “Pembelian nyata 

merupakan sasaran akhir konsumen di mana minat beli merupakan pernyataan 

mental konsumen yang merefleksikan perencanaan untuk membeli sejumlah 

produk dengan merek tertentu, pengetahuan akan produk yang akan dibeli 

sangat diperlukan oleh konsumen”. 

Sedangkan menurut Hurlock dalam Efnita (2010:17), minat adalah 

suatu sumber motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan apa 

yang diinginkannya. 

Pada dasarnya minat merupakan bentuk penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri seseorang dengan sesuatu di luar dirinya, semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar minat. Berdasarkan hal 
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tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat tidak dibawa dari lahir, 

melainkan diperoleh kemudian sebagai akibat rangsangan adanya suatu hal 

yang menarik. 

Lebih lanjut Durianto (2010:58), mengungkapkan bahwa “Minat beli 

timbul karena setiap konsep terhadap suatu objek atau produk, keyakinan 

konsumen akan terhadap suatu produk, di mana semakin rendah keyakinan 

konsumen terhadap suatu produk maka semakin rendah minat beli konsumen”. 

Selain itu minat beli terhadap suatu produk juga dapat terjadi dengan 

adanya pengaruh dari orang lain yang dipercaya oleh calon konsumen. Minat 

beli juga dapat timbul apabila seorang konsumen merasa sangat tertarik 

terhadap berbagai informasi seputar produk yang diperoleh melalui iklan 

pengalaman orang yang telah menggunakannya, dan kebutuhan yang 

mendesak terhadap suatu produk. 

Menurut Kotler (2012:207), bahwa :”Dalam tahap evaluasi proses 

keputusan pembelian, konsumen membentuk kesukaan / minat atas merek-

merek dalam sekumpulan pilihan-pilihan, konsumen juga mungkin 

membentuk minat untuk membeli produk yang paling disukai. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Variabel Hasil & Keputusan 

1 
Herman 

Ahmadi 

Analisis Pengaruh Harga dan 

Kualitas Layanan Terhadap 

Minat Beli Ulang Gas Elpiji 

3 Kg dalam Meningkatkan 

Citra Perusahaan. (2013) 

Sumber :  

http://www.unmermedium.ac

.id/repository_jurnal_peneliti

an/Jurnal%20Ekomaks/Jurnal

%20Ekomaks%202013/Mar 

- Harga 

- Kualitas 

Layanan 

- Minat Beli 

Ulang 

- Citra 

Perusahaan 

Harga dan kualitas 

layanan berpengaruh 

searah terhadap minat 

beli ulang dan minat 

beli ulang berpengaruh 

terhadap citra 

perusahaan. 

2 

Akmal 

Andriadi 

dan 

Nindris 

Untarini 

Pengaruh Persepsi Kualitas 

Layanan dan Citra Merek 

Telkom Flexi Terhadap Niat 

Beli Ulang (2013) 

Sumber: 

http://ejournal.unesa.ac.id/art

icle/5219/56/article.pdf 

- Persepsi 

Kualitas 

Layanan 

- Citra Merek 

- Niat Beli 

Ulang 

Persepsi kualitas 

layanan dan citra 

merek secara simultan 

mempengaruhi niat 

beli ulang. 

3 
Dipta 

Rizky 

Analisis Pengaruh 

Promotional Mix dan 

- Promotional 

Mix 

Promotion Mix dan 

Word of Mouth 

http://www.unmermedium.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Ekomaks/Jurnal%20Ekomaks%202013/Mar
http://www.unmermedium.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Ekomaks/Jurnal%20Ekomaks%202013/Mar
http://www.unmermedium.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Ekomaks/Jurnal%20Ekomaks%202013/Mar
http://www.unmermedium.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Ekomaks/Jurnal%20Ekomaks%202013/Mar
http://ejournal.unesa.ac.id/article/5219/56/article.pdf
http://ejournal.unesa.ac.id/article/5219/56/article.pdf
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Satwika pengaruh Word of Mouth 

terhadap Pengambilan 

Keputusan Konsumen Dalam 

Membeli Produk Asuransi 

Jiwa (2011) 

Sumber: 

http://www.unin.syarifhidaya

tullah.ac.id//repository_jurnal

_penelitian/Jurnal%Ekonomi

ka/Jurnal%Bisnis 

- Word of 

Mouth 

- Keputusan 

Pembelian 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

4 

Arvincluc

y Akinyi 

Onditi, 

Maseno 

University 

of Kanya 

An evaluation of Promotional 

Elements Influence on 

Purchase Decision: A case 

study of purchase decision of 

agricurtural and non 

agricurtural product among 

women groups 

- Personal 

Selling 

- Advertising 

- WOM 

Hasil penelitian ini 

mengindikasikan 

bahwa variable bauran 

promosi sebagai 

strategi perusahaan 

yang lebih 

memerhatikan kaum 

wanita dalam industry 

pertanian dan bukan 

pertanian. Bauran 

promosi tersebut 

penting dan 

berkorelasi positif 

terhadap keputusan 

pembelian 

5 

Babatunde 

Bayude O 

and 

Abedisy 

Strategic Influence of 

Promotional Mix on 

Organization Sale Turnover 

in The Face Of Strong 

- Advertising 

- Sales 

Promotion 

- Public 

Relation 

Hasil menunjukan 

bahwa strategi bauran 

promosi dipengaruhi 

oleh perputaran 

penjualan. 25% nya 

dipengaruhi oleh 

variable lain dan 75% 

dipengaruhi oleh 

bauran promosi. 

Pengaruh bauran 

promosi tersebut 

secara cepat 

meningkatkan 

pertumbuhan 

perusahaan. 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini. 

http://www.unin.syarifhidayatullah.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%25Ekonomika/Jurnal%25Bisnis
http://www.unin.syarifhidayatullah.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%25Ekonomika/Jurnal%25Bisnis
http://www.unin.syarifhidayatullah.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%25Ekonomika/Jurnal%25Bisnis
http://www.unin.syarifhidayatullah.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%25Ekonomika/Jurnal%25Bisnis
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