
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemasaran 

 Pemasaran merupakan aktivitas yang penting bagi perusahaan, karena setiap 

perusahaan ingin terus berkembang. Namun banyak yang berpendapat bahwa pemasaran 

memiliki pengertian yang sama dengan penjualan, padahal hal tersebut berbeda karena 

pemasaran berhubungan dengan kepuasan konsumen dan penjualan merupakan bagian 

dari pemasaran. Adapun definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:5) 

mendefinisikan pemasaran suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, 

dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.” 

Definisi pemasaran menurut Amstrong dan Kotler (2013:33) Marketing as the 

process by which companies create value for customers and build strong customer 

relationship in order to capture value from customers in return. 

Sedangkan definisi pemasaran secara formal menurut AMA (American 

Marketing Association) yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2009:5) menyatakan 

pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. 

Jadi, dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran adalah suatu aktivitas untuk menciptakan, menawarkan, mengkomunikasikan, 

dan memberikan nilai kepada pelanggan berupa barang atau jasa. 



 

2.2 Manajemen Pemasaran 

 Setiap perusahaan memerlukan cara untuk mengatur setiap kegiatan pemasaran, 

karena itu diperlukannya manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran 

menurut Kotler dan Keller (2009:5) adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” Selain itu, 

manajemen pemasaran menurut Shultz yang dikutip dari Alma (2007) Marketing 

management is the planning, direction, and control of the entire marketing activity of a 

firm or division of a firm. 

Dari definisi para ahli tersebut dapat didefinisikan bahwa manajemen pemasaran 

adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan dalam aktivitas pemasaran dengan 

menciptakan nilai pelanggan yang unggul. 

 

2.3 Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan strategi dalam pemasaran yang 

mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli barang atau 

jasa yang ditawarkan. 

 Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari bauran pemasaran (marketing 

mix), Menurut Kotler dan Keller (2009:24) bauran pemasaran adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan untuk perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. 



Definisi bauran pemasaran menurut Alma (2007:130) adalah marketing mix 

merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi 

maksimal sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan.”  

Terdapat empat faktor dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan sebutan 4P, 

yaitu product, price, place, dan promotion.Faktor-faktor tersebut saling berkaitan karena 

keputusan dalam satu faktor dapat mempengaruhi faktor yang lain. Berikut penjelasan 4P 

menurut Kotler dan Keller (2009:24) 

1. Produk (product), Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian , dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk meliputi objek secara fisik, jasa, 

orang, tempat, organisasi, dan ide (Kotler dan Armstrong, 2008:253). 

2. Harga (Price), Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk 

atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut(Kotler dan 

Armstrong, 2008:314). 

3. Tempat/saluran distribusi (Place), Saluran distribusi merupakan seperangkat 

organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang dilibatkan dalam proses 

penyediaan suatu produk atau jasa , untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen atau pengguna bisnis(Kotler dan Armstrong, 2008:363). 

4. Promosi (Promotion), Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi 

penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa (Alma, 

2007:179). 

 



2.4 Country Of Origin   

 Country Of Origin   didefinisikan sebagai negara dimana suatu produk diproduksi 

(Thakor dan Katsanis, dalam Setyaningsih 2008).Dampak dari Country Of Origin   

terhadap persepsi konsumen atau penilaian konsumen terhadap suatu produk disebut 

„Country Of Origin   effects‟. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa Country Of 

Origin   effects berpengaruh terhadap ekuitas dari sebuah merek. Lebih lanjut, Keller 

(1993:3) berpendapat bahwa Country Of Origin   dapat mempengaruhi ekuitas sebuah 

merek melalui penciptaan asosiasi terhadap merek tersebut. 

 Country Of Origin  atau negara asal merupakan informasi (extrinsic cue) yang 

sering digunakan oleh konsumen ketika mengevaluasi suatu produk.Konsep Country Of 

Origin  effect pertama kali dikemukakan oleh Nagashima pada tahun 1960 (Listiana 

dan Elida, 2014:04).Nagashima dalam Räty (2009:28) memperkenalkan konsep citra 

label “made in” yang didefinisikan sebagai gambar, reputasi atau stereotype sikap 

konsumen terhadap produk yang berasal dari negara tertentu. Konsep ini kemudian 

berkembang dan memunculkan definisi atau pengertian lainnya mengenai efek Country 

Of Origin  .  

 Penelitian Country Of Origin   dengan menggunakan konsep citra negara 

digunakan untuk menentukan pengaruh Country Of Origin   terhadap kategori produk 

tertentu.Hamzoui and Merunka (2006:147) mendefinisikan citra negara sebagai unit 

persepsi yang mencakup berbagai asosiasi negara, seperti pengetahuan atau pemikiran 

mereka mengenai karakteristik suatu negara, rakyatnya, kebiasaan dan perilaku mereka 

serta produk-produk terkait.Model yang sering digunakan untuk menjelaskaan pengaruh 



citra negara asal pada evaluasi kualitas produk, yaitu Halo Model dan Summary 

Construct Model. 

 Halo Model menunjukkan bahwa konsumen mengandalkan citra negara asal 

hanya apabila mereka tidak begitu familiar dengan produk. Namun, ketika konsumen 

familiar dengan produk tertentu, mereka lebih mengandalkan informasi produk dari citra 

negara dan country belief yang berasal dari pengalaman mereka sebelumnya atau yang 

dikenal dengan Summary Construct Model. 

 Persepsi dan keyakinan konsumen terhadap citra  Country Of Origin   memainkan 

peran penting dalam membentuk minat beli konsumen. Persepsi ini bisa menjadi atribut 

dalam pengambilan keputusan atau memengaruhi atribut lainnya dalam proses tersebut 

(Kotler and Keller, 2012:614). Citra Country Of Origin   yang dipersepsikan positif 

dapat menimbulkan minat beli konsumen dan berkahir pada pembelian produk, 

sebaliknya, citra Country Of Origin   yang dipersepsikan negatif oleh konsumen 

berpotensi mengurangi minat konsumen untuk membeli produk sehingga kemungkinan 

produk untuk dipilih pun berkurang. Oleh karena itu, citra Country Of Origin   juga 

dianggap memiliki peran penting dalam memengaruhi minat dan keputusan pembelian 

konsumen. 

 

 

2.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Country of Origin 

 Pengetahuan konsumen mengenai Country Of Origin   dari suatu merek didukung 

oleh faktor-faktor berikut ini (Gürhan- Canli dan Maheswaran, 2000 ; Sheinin, 2000; 

dalam Setyaningsih, 2008):  



1. Tingkat pendidikan konsumen, Menurut Al-Sulaiti dan Baker (1998), semakin 

tinggi tingkat pendidikan, maka makin tinggi seseorang cenderung mempunyai 

pengetahuan lebih mengenai negara dan budaya lain, dan lebih memahami 

perbedaan. Orang tersebut dapat lebih menerima produk-produk dari luar negeri, 

dan mengurangi sikap etnosentrisme.  

2. Kelas sosial dan ekonomi, Seseorang yang mempunyai kelas sosial dan ekonomi 

yang tinggi diasumsikan mempunyai fasilitas lebih untuk mendapatkan informasi, 

akan lebih sering bepergian dan lebih terbuka dengan budaya lain. Hal tersebut 

menjadikan mereka lebih menyadari dan memperhatikan merek-merek 

internasional dan negara asal dari merek tersebut  

3. Level mempelajari budaya negara lain (foreign travel)   Bepergian (travel) 

merupakan suatu cara untuk mengetahui dan mempelajari budaya lain (cross 

cultural). Pada dasarnya, orang yang bepergian (traveler) cenderung lebih sadar 

dan memperhatikan budaya, produk dan ide- ide lain yang bukan dari daerah 

dimana orang tersebut berasal. Orang yang bepergian ke negara lain, mempunyai 

pengetahuan mengenai merek-merek internasional dan Country Of Origin   dari 

merek tersebut.  

2.5 Kepuasan 

 Menurut Kotler (2000) menjelaskan kepuasan pelanggan sebagai hasil yang 

dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan 

harapannya.Kepuasan dan ketidakpuasan merupakan konsep penting yang perlu dipahami 

karena dapat mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. 

 Sedangkan  menurut Band, 1991 dalam Musanto (2004) Kepuasan pelanggan 



adalah suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan dapat 

terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang 

berlanjut  

 Menurt Philip Kotler (1997) mengatakan bahwa ada empat metode yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen yaitu: 

Sistem keluhan dan saran , Untuk mengidentifikasikan masalah maka perusahaan harus 

mengumpulkan informasi langsung dari konsumen dengan cara menyediakan kotak 

saran.Informasi yang terkumpul untuk memberikan masukan bagi perusahaan. 

1. Survei kepuasan konsumen, Survei kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan 

cara survei melalui pos surat, telephone, maupun wawancara pribadi. Dengan 

metode ini perusahaan dapat menciptakan komunikasi 2 arah dan menunjukkan 

perhatiannya kepada konsumen. 

2. GhostShopping, Metode ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan pesaing dan membandingkannya dengan perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Analisis Kehilangan Konsumen, Tingkat kehilangan konsumen menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya.Perusahaan seharusnya 

menganalisa dan memahami penyebab konsumen berhenti dalam 

mengkonsumsi/menggunakan suatu produk. 

 

2.6 Switching Intention 

           Menurut Bansal, et. al. (2005) dalam (Nelloh dan Liem, 2011) menjelaskan 

intensi berpindah (switching intention) sebagai tingkat kemungkinan atau kepastian 



bahwa pelanggan akan berpindah dari penyedia jasa saat ini kepada penyedia jasa baru.  

Sedangkan menurut Roos, Edvardsson dan Gustafsson (2004)dalam (Nelloh dan 

Liem, 2011) membagi migrasi pelanggan menjadi dua yakni migrasi internal dan 

eksternal. Dimana migrasi internal adalah migrasi pelanggan yang terjadi tetapi masih 

dalam lingkup perusahaan yang sama. Jenis migrasi ini secara garis besar masih 

menguntungkan perusahaan karena masih dalam perusahaan yang sama meskipun dalam 

unit yang berbeda.Sedangkan migrasi eksternal adalah migrasi pelanggan ke penyedia 

jasa alternatif diluar perusahaan. 

 

2.7 Penelitian Sebelumnya 

 Untuk mendukung kajian teori dari isi penelitian ini, penulis memasukkan 

beberapa jurnal sebagai bahan referensi bagi penulis.Jurnal yang dipilih adalah 

berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, yaitu Country Of Origin  sebagai variabel 

independen, brand image sebagai variabel intervening, dan customer intention to switch 

sebagai variabel dependen. 

Berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai 

kaitan dengan country of origin, brand image terhadap customer intention to switch : 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti 
Judul, Tahun, dan Sumber 

Penelitian 
Variabel 

Hasil dan 

Kesimpulan 

1 

Elfride 

Irawati 

Sianturi 

Analisis Pengaruh Country 

Of Origin  dan Foreign 

Branding Terhadap Persepsi 

 Country of 

Origin 

 Foreign 

Country Of Origin  

dan foreign branding 

berpengaruh terhadap 



Kualitas dan Sikap 

Konsumen pada Produk 

kosmetika Pemutih. (2013) 

Sumber 

:http://jfionline.org/index.ph

p/jurnal/article/view/147 

Branding 

 Persepsi 

Kualitas dan 

Sikap 

Konsumen 

persepsi kualitas dan 

sikap konsumen. 

2 

Putri Wahyu 

Tati, 

Suharyono, 

dan Edy 

Yulianto 

Pengaruh Country of  Origin 

dan Global Brand Image 

Terhadap Minat Beli dan 

Keputusan Pembelian. 

(Survei pada Konsumen 

yang Membeli Smartphone 

Samsung Galaxy di Asia 

Tenggara).(2015) 

Sumber 

:http://administrasibisnis.stud

entjournal.ub.ac.id/index.php

/jab/article/view/977/1159 

 Country Of 

Origin 

 Global Brand 

Image 

 Minat Beli dan 

Keputusan 

Pembelian 

Country Of Origin  

dan Global Brand 

Image memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

keputusan pemnelian. 

3 
Yonathan 

Tedja Abdi 

PenhgaruhBrand 

ImagedanCountry of 

OriginTerhadap Kepuasan 

dan Loyalitas Konsumen 

pada Produk  TV Samsung 

di Surabaya. (2013) 

Sumber 

:http://journal.wima.ac.id/ind

ex.php/JUMMA/article/view

/380 

 Brand Image 

 Country of 

Origin 

 Kepuasan dan 

Loyalitas 

Konsumen 

Brand image 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

dan loyalitas 

konsumen 

4 

Liza Agustina 

Maureen 

Nelloh dan 

Analisis Switching Intention 

Pengguna Jasa Layanan 

Rumah Kos di Siwalankerto: 

 Switching 

Intention 

 Kualitas 

Kepuasan pelannggan 

berpengaruh negative 

pada Switching 



Carolina 

Chandra 

Purwanto 

Liem 

 

Perspektif Kualitas Layanan 

dan Kepuasan Pelanggan. 

(2011) 

Sumber 

http://jurnalpemasaran.petra.

ac.id/index.php/mar/article/vi

ew/18387/18211 

Layanan dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Intention. 

5. 

Muhammad 

Reza Syaiful 

Army 

Analisis Pengaruh Merek  

dan Negara Asal (Country of 

Origin) Terhadap Sikap 

Konsumen Dalam Memilih 

Produk Handphone (2015) 

 

Sumber 

http://eprints.ums.ac.id/3550

3/15/Naskah%20Publikasi%

20Karya%20Ilmiah.pdf 

 Merek 

 Negara Asal 

(Country of 

Origin) 

 Sikap 

Konsumen 

Merek dan Negara 

asal memiliki secara 

simultan memiliki 

pengaruh positif 

terhadap sikap 

konsumen. 

6. 

J.E. Sutanto 

dan Ryan 

Hartanto 

Winata 

Pengaruh Merek, Asal 

Negara, Kepercayaan 

Terhadap Perusahaan dan 

Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Hair 

Extension di Surabaya 

(2012) 

Sumber 

http://ejournal.gunadarma.ac.

id/files/journals/8/articles/51

9/public/519-1498-1-PB.pdf 

 Merek 

 Asal Negara 

 Keputusan 

Pembelian 

Merek da nasal 

Negara memiliki 

pengaruh yang positif 

dalam keputusan 

pembelian. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 



 Pada zaman modern saat ini media komunikasi semakin berkembang, banyak 

anak muda menggunakan smartphone untuk memenuhi setiap kebutuhannya dalam 

berkomunikasi antara satu individu dengan yang lainnya.Khususnya di Universitas 

Widyatama banyak mahasiswa yang menggunakan smartphone sebagai sarana 

komunikasi dengan keluarga dan teman untuk mempermudah segala urusannya. 

 Salah satu variabel pemasaran adalah Country Of Origin  dan kepuasan.Variabel 

tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena Country Of 

Origin  dan kepuasan dapat menjadi ketertarikan konsumen untuk menggunakan produk 

atau jasa. 

 Country Of Origin  atau negara asal merupakan informasi (extrinsic cue) yang 

sering digunakan oleh konsumen ketika mengevaluasi suatu produk.Persepsi dan 

keyakinan konsumen terhadap citra Country Of Origin   memainkan peran penting dalam 

membentuk niat berganti konsumen. Persepsi ini bisa menjadi atribut dalam pengambilan 

keputusan atau memengaruhi atribut lainnya dalam proses tersebut. 

 Kepuasan berkaitan dengan kepuasan pelanggan sebagai hasil yang dirasakan 

oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan 

harapannya.Kepuasan dan ketidakpuasan merupakan konsep penting yang perlu dipahami 

karena dapat mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. 

 Customer Intention to Switch merupakan tingkat kemungkinan atau kepastian 

bahwa pelanggan akan berpindah dari penyedia jasa saat ini kepada penyedia jasa baru. 

Hal tersebut dapat menjadi tibulnya  niat bagi konsumen untuk beralih ke produk dengan 

merek yang berbeda. 



Pada tabel 2.1 memperlihatkan terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan 

adanya pengaruh antara Country Of Origin  dan customer intention to switch yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Siaturi, Nelloh dan Liem (2013:2011).Demikian pula 

penelitian yang dilakukan oleh Army, Nelloh dan Liem (2015:2011) yang menyatakan 

bahwa kepuasan berpengaruh terhadap Customer Intention to Switc 

 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis menggambarkan kerangka 

pemikirannya seperti gambar dibawah ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setelah mengetahui kerangka pemikiran berdasarkan fenomena yang terjadi maka 

penulis dapat menyusun paradigma penelitian sebagai berikut: 

 

Country of 

Origin 

Customer 

Intention to 

Switch 

Kepuasan 



Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country of Origin  

- Pengaruh 

ekstrinsik 

- Tekologi tinggi 

- Reputasi Negara 

- Ekuitas Merek 

Elfride and M. Reza 

(2013:2015) 
Intention to Switch 

- Migrasi Internal 

- Migrasi Eksternal 

Nelloh dan Liem (2011) Kepuasan 

- Sistem keluhan 

dan saran 

- Survei kepuasan 

konsumen 

- Ghost Shopping 

- Analisis 

kehilangan 

konsumen 

Nelloh dan Liem 

(2011) 



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan penelitian sebelumnya, maka 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

a. Country Of Origin  berpengaruh terhadap Customer Intention to Switch pada Mahasiswa 

Universitas Widyatama pengguna Apple IPhone. 

b. Kepuasan berpengaruh terhadap Customer Intention to Switch pada Mahasiswa 

Universitas Widyatama pengguna Apple IPhone. 

c. Country Of Origin  dan kepuasan berpengaruh terhadap Customer Intention to Switch 

pada Mahasiswa Universitas Widyatama pengguna Apple IPhone secara simultan. 

 

 

 


