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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pemasaran 

(David. 2011:135) mendefinisikan : 

"Marketing can be described as the process of defining, anticipating, and 

fulfilling customer's need and wants for product and service." 

Pemasaran bisa didefinisikan sebagai proses penetapan, antisipasi, 

dan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan 

jasa. 

Pemasaran juga mengalami perkembangan sehingga pada saat ini, 

seperti yang diungkapkan (David. 2011:285) : 

"Marketing of late has become more about building a two-way relationship 

with consumers than just informing consumers about a product or service."  

Jadi pemasaran terakhir ini, lebih membangun kerjasama dua arah 

dengan pelanggan dari hanya sekedar menginformasikan pelanggan 

tentang sebuah produk atau jasa. 

Pemasaran menurut (Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:27) 

adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. 

Salah satu definisi yang singkat dari pemasaran adalah "pertemuan yang 

menguntungkan", selanjutnya dikemukakan bahwa pemasaran adalah 
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sebuah proses sosial yang memberikan kepada individu dan kelompok-

kelompok apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan 

dan mempertukarkan produk-produk dan nilai dengan individu dan 

kelompok lainnya. 

Pengertian pemasaran menurut (Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 

2012: 27) adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Menurut Philips and Duncan dalam (Buchari Alma. 2007:1) 

menyatakan bahwa marketing yang oleh para pedagang diartikan sama 

dengan distribusi dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menyampaikan 

barang-barang ke tangan konsumen (rumah tangga) dan ke konsumen 

industri.  

Kesimpulan dan berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli 

sebelumnya tentang pemasaran ialah serangkaian proses untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memberikan nilai 

kepada pelanggan, dengan membangun kerjasama dua arah untuk 

memuaskan kebutuhan pasar demi laba atau keuntungan, meliputi 

penyaluran barang dan jasa ke tangan konsumen. 

 

2.1.2. Perilaku Konsumen 

(Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:173) menjelaskan bahwa 
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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 

konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, 

sosial, karakteristik pribadi dan psikologi. 

Model prilaku konsumen secara keseluruhan digambarkan oleh 

Hawkin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Ratih. 2010:73) 

Gambar 2.1 

Model Perilaku konsumen menurut Hawkins 

 

2.1.2.1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Proses pengambilan keputusan pembelian seorang calon konsumen 
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banyak dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Menurut (Kotler, Philip dan 

Keller, Kevin L. 2012:173) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam 

perilaku konsumen. Pemasar atau penjual perlu memahami peranan 

yang dimainkan oleh budaya, sub-budaya, dan kelas sosial pembeli. 

Budaya adalah serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku 

dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan 

instansi penting lain. Sub-budaya adalah kelompok orang yang memiliki 

sistem lain yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan 

yang serupa. Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat 

yang relatif permanen dan relatif teratur dimana anggotanya memiliki 

nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

2. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti 

kelompok kecil, keluarga, peran sosial dan status yang melingkupi 

konsumen tersebut. Kelompok adalah dua atau lebih dari dua  atau 

sekelompok orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individu 

atau tujuan bersama. Keluarga merupakan organisasi pembelian di 

masyarakat tempat konsumen berada yang paling penting. 

3. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya 

hidup, kepribadian, dan konsep diri. Sepanjang hidupnya, orang akan 

mengubah barang dan jasa yang dibelinya. 
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4.  Pilihan pembelian dipengaruhi empat faktor psikologi utama: motivasi, 

persepsi, pembelajaran serta kepercayaan dan sikap. Motivasi adalah 

kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan 

atas kebutuhan tersebut. Persepsi adalah menyeleksi, mengatur dan 

meng-interpretasi-kan informasi guna membentuk gambaran yang 

berarti tentang dunia. Pembelajaran adalah perubahan perilaku 

seseorang karena pengalaman. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif 

yang dipertahankan seseorang mengenai sesuatu. Sikap adalah 

evaluasi, perasaan dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau 

tidak sukanya seseorang terhadap objek atau ide. 

Titik tolak untuk memahami perilaku pembeli adalah model rangsangan 

tanggapan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan mulai memasuki 

kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses pengambilan 

keputusan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. (Kotler, Philip dan 

Keller, Kevin L. 2012:183)  menggambarkan hal tersebut : 

 

Sumber : (Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:183) 

Gambar 2.2 
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Model Perilaku Pembeli 

Titik awalnya adalah model perilaku keputusan pembelian yang 

berupa rangsangan tanggapan yang disajikan pada gambar tersebut 

menunjukan bahwa pemasaran dan rangsangan lain akan masuk kedalam 

psikologis dan karakteristik konsumen dan menghasilkan tanggapan 

tertentu. Pemasar atau penjual harus mencari tahu apakah yang ada 

dalam psikologis dan karakteristik konsumen. 

 

2.1.2.2. Jenis Perilaku Pembelian 

Konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda dan akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. (Kotler, Philip & Armstrong, Gary. 

2008:177) membagi perilaku pembelian kedalam 4 (empat) jenis, seperti 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Kotler, Philip & Armstrong, Gary. 2008:177) 

Gambar 2.3. 

Empat Tipe Perilaku Pembelian 

1. Perilaku pembelian yang rumit (Complex Buying behaviour); terdiri 

Perbedaan yang 
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dari proses tiga langkah yaitu: Pertama, pembeli mengembangkan 

keyakinan tentang produk tersebut. Kedua, pembeli membangun 

sikap tentang produk tersebut. Ketiga, pembeli membuat pilihan 

pembelian yang cermat. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidak-nyamanan (Diasonance-

reducing buying behaviour); kadang-kadang konsumen sangat 

terlibat dalam sebuah pembelian namun melihat sedikit perbedaan di 

antara berbagai merek. Keterlibatan yang tinggi disadari oleh fakta 

bahwa pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan dan beresiko. 

Konsumen pertama bertindak kemudian mendapatkan keyakinan 

baru, selanjutnya hasil akhimya muncul sekumpulan sikap. Jadi, 

komunikasi pemasaran harus ditujukan pada penyediaan keyakinan 

dan evaluasi yang membantu konsumen merasa puas dengan 

pilihan mereknya. 

3. Perilaku pembelian yang mencari variasi (Variety-seeking buying 

behaviour); beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan 

konsumen yang rendah namun perbedaan merek yang signifikan. 

Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan perpindahan merek. 

4. Perilaku pembelian karena kebiasaan (Habitual buying behaviour); 

banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan 

konsumen dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. 

Konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dalam pembelian 

sebagian besar produk yang mudah dan sering dibeli. Perilaku 
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konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan rendah tidak 

melalui urutan umum keyakinan, sikap dan perilaku. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniar dalam pengertian (Ratih. 

2010:74) berpendapat bahwa terdapat tiga faktor yang mendasari variasi 

perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli 

atau menggunakan produk barang dan jasa. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah:  

(1) Pengaruh lingkungan,  

(2) Karakteristik individu,  

(3) Proses psikologi.  

Melalui pengaruh tersebut, baik langsung maupun tidak langsung 

merupakan bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam menentukan 

kinerja bauran pemasarannya sehingga dapat menciptakan nilai 

pelanggan yang superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

INPUT INFORMATION 

PROCESSING

DECISION PROCESS VARIABLE 

INFLUENCING 

DECISION 

PROCESS

Stimulus marketer 

Dominated Other

External Search

Exposure

Attention

Comperhension

Acceptences

Retention

In
te

rn
a

l S
e

a
rc

h
M

e
m

o
ry

Need Recognition

Search

Pre Purchase 

Alternative Evaluation

Purchase

Consumption

Satisfaction

 

 
 

 
  

Post Purchase 

Alternative Evaluation

Disatisfaction

Divestment

 

 
 

 
 

 

 

  

 

ENVIROMENTAL 

INFLUENCES

Culture Social

Class Personal

Influences Family

Situation

INDIVIDUAL 

DIFFERENCS

Consumer Resources

Motivation and 

Invionment 

Knowledge Attitudes 

Personality, Values 

and Lifestyles

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Ratih. 2010:75) 

Gambar 2.4 

Model Perilaku Konsumen dalam pengambilan keputusan 

 

2.1.3. Karakteristik Individu 

(Ratih. 2010:79) menjelaskan tentang Karakteristik individu, sebagai 

berikut : 

"Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologis yang 

mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta 

menerima barang dan jasa serta pengalaman. Karakteristik individu 

merupakan faktor internal (interpersonal) yang menggerakan dan 
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mempengaruhi perilaku. Karakteristik individu terdiri dari (1) sumber daya 

konsumen; (2) motivasi (3) keterlibatan; (4) pengetahuan; (5) sikap; (6) 

kepribadian, (7) nilai dan (8) gaya hidup". 

Suatu organisasi  sangat didominasi oleh human capital dan modal 

intangible lainnya. Oleh sebab itu perlu adanya pengukuran terhadap 

strategi sumber daya manusia. Salah satu konsep yang diperkenankan 

adalah karakteristik individu konsumen yang menawarkan langkah-

langkah penting guna mengelola strategi sumber daya manusia. Sumber 

daya manusia hendaknya menjadi sebuah nilai tambah (value-adding) 

bagi organisasi atau perusahaan, dimana penilaian kinerja organisasi atau 

perusahaan harus terus dikembangkan untuk mendukung strategi. 

Karakteristik individu adalah ciri khas, bentuk-bentuk, watak atau 

karakter yang dimiliki oleh setiap individu; tingkah laku. (A. Partanto, Pius 

dan Al-Barry, M. Dahlan, 2005:258). 

Sementara itu, (Miftah Thoha. 2007:34) mengemukakan bahwa : 

Berkaitan dengan karakteristik individu, bahwa individu membawa ke 

dalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi dan 

kebutuhan penghargaan serta pengalaman masa lalunya. Ini semua 

adalah karakteristik yang dimiliki individu dan karakteristik ini akan 

memasuki suatu lingkungan yang baru, yaitu organisasi . 

Kemudian (Nimran. 2008:10) berpendapat bahwa  

"Attitude of individual influenced by individual characteriatic and 

organizational characteristic attitude of worker is wide cause influenced by 
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various environmental variable and many individual factor, occurence and 

experience. Some individual variable like efficiency, personality, 

experience and perception influence attitude”. 

“Perilaku individu dipengaruhi oleh Karakteristik individu dan Karakteristik 

organisasi. Perilaku seorang konsumen sangat luas sebab dipengaruhi 

oleh berbagai variabel lingkungan dan banyak faktor individual, 

pengalaman dan kejadian. Beberapa variabel individual seperti 

kecakapan, kepribadian, persepsi dan pengalaman mempengaruhi 

perilaku". 

Dapat disimpulkan bahwa Karakteristik individu adalah ciri tertentu 

dari individu yang berbeda dengan individu lainnya, baik sikap maupun 

perilaku. Selain itu, karakteristik individu merupakan sesuatu yang melekat 

pada diri individu yang membedakannya dengan individu lainnya. 

 

2.1.3.1. Indikator-indikator Karakteristik Individu 

(Ratih. 2010:79) karakteristik individu terdiri dari : 

(1) sumber daya konsumen; 

(2) motivasi; 

(3) keterlibatan; 

(4) pengetahuan; 

(5) sikap; 

(6) kepribadian; 

(7) nilai; 
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(8) gaya hidup.  

Di bawah ini penjabaran masing-masing bagian karakteristik 

individu (Ratih. 2010:80) : 

1. Sumber Daya Konsumen 

 Sumber daya konsumen merupakan sumber daya utama 

yang digunakan dalam proses pertukaran dan melalui proses 

ini para pemasar memberikan barang dan jasa (Ratih. 2010: 

255). Sumber daya konsumen ada tiga yaitu : sumber daya 

ekonomi yang paling utama berupa uang, sumber daya 

temporal merupakan waktu yang digunakan, sumber daya 

kognitif berupa perhatian konsumen. Sumber daya yang 

tersedia mungkin mempengaruhi kesediaan untuk 

menggunakan uang dan waktu terhadap produk barang dan 

jasa. 

2. Keterlibatan 

 Keterlibatan konsumen adalah pribadi yang dirasakan 

penting dan atau minat konsumen terhadap perolehan, 

konsumsi, dan disposisi barang, jasa atau ide. Dengan 

semakin meningkatnya keterlibatan, konsumen memiliki 

motivasi yang semakin besar untuk memperhatikan, 

memahami dan mengelaborasi informasi tentang produk atau 

jasa yang ditawarkan (Ratih. 2010: 83). Keterlibatan ialah 

motivasi kuat, seperti tercermin dalam relevansi pribadi yang 
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amat dirasakan atau suatu stimulus pada konteks tertentu 

(Ratih. 2010: 409). 

 Faktor-faktor penting yang mempengaruhi tingkat 

keterlibatan konsumen adalah jenis produk yang menjadi 

pertimbangan, karakteristik komunikasi yang diterima 

konsumen, karakteristik situasi dimana konsumen beroperasi 

dan kepribadian konsumen. 

 Pengertian menurut Engel didalam pengertian (Ratih. 

2001: 283), menjelaskan bahwa keterlibatan ialah tingkat 

relevansi yang disadari dalam tindakan pembelian dan 

konsumsi. Keterlibatan merupakan refleksi dari motivasi yang 

kuat dalam bentuk relevansi pribadi yang sangat dirasakan 

dari suatu produk atau jasa dalam konteks tertentu. Tinggi 

rendahnya keterlibatan individu sangat tergantung kepada 

hubungan yang dirasakan antara pengaruh yang memotivasi 

individu dan manfaat yang ditawarkan oleh objeknya. 

 Oleh karena itu, pemasar perlu menganalisa faktor-faktor 

apa saja yang menghasilkan tinggi rendahnya keterlibatan 

secara ekstensif. 

 Tinggi rendahnya dorongan dan motivasi keterlibatan 

individu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: faktor 

pribadi, faktor produk, dan faktor situasi. Engel 

mengemukakan sebuah model konseptualisasi dari konsep 
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keterlibatan yang diekspresikan dalam perilaku konsumen 

(Ratih. 2001: 293). Keterlibatan adalah tingkat kepentingan 

pribadi yang dirasakan atau minat yang dibangkitkan oleh 

stimulus dalam situasi spesifik sehingga jangkauan kehadiran 

suatu produk membuat konsumen bertindak dengan sengaja 

untuk meminimumkan resiko dan memaksimumkan manfaat 

yang diperoleh pembelian dan pemakaian. 
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Sumber : (Ratih. 2010:83) 

Gambar 2.5 

Model Keterlibatan Konsumen menurut Olson 

3. Motivasi 

  Motivasi adalah keadaan yang diaktivasi atau digerakkan 

dimana seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan; 

dalam hal ini termasuk dorongan, keinginan dan hasrat (Minor, 
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Michael; John. C. Mowen. 2002: 206). Konsep pokok dari studi 

tentang motivasi adalah pengenalan kebutuhan, dorongan, 

perilaku berdasarkan tujuan, objek, insentif dan afeksi. 

  Motivasi ialah proses yang mendasari tingkah laku 

manusia dimana tingkah laku tersebut digerakkan dan 

diarahkan ke suatu tujuan. Berdasarkan motifnya, motivasi 

dapat diklasifikasikan menjadi 

a. Cognitive Motive, motif yang menekankan pada proses 

informasi seseorang atau perasaan seseorang. 

b.  Affective Motive, motif yang menekankan pada 

rangsangan yang diberikan kepada seseorang. 
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Sumber : (Ratih. 2010:84) 

Gambar 2.6 

Model Motivasi menurut Mowen 

 

4. Pengetahuan 
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  Pengetahuan konsumen adalah himpunan informasi total 

yang relevan dengan fungsi konsumen di pasar. Karena 

pengetahuan merupakan faktor penentu utama penlaku 

pembelian konsumen, maka pemasar dapat 

mempertimbangkan mengenai kapan pembelian dilakukan 

konsumen. Pemasar dapat mengukur seberapa jauh kesadaran 

dan penilaian konsumen terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkannya (Ratih. 2010: 313). (Minor, Michael; John. C. 

Mowen. 2002: 337) mendefinisikan pengetahuan sebagai 

jumlah pengalaman dan informasi tentang produk atau jasa 

tertentu yang dimiliki seseorang. 

 Berdasarkan psikologi kognitif jenis-jenis pengetahuan 

dapat dibedakan menjadi: 

(1) Pengetahuan Deklaratif, yaitu pengetahuan yang 

melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui. 

(2) Pengetahuan Prosedural, yaitu pengetahuan yang 

mengacu pada bagaimana fakta dapat digunakan. 

Berdasarkan manfaat yang dirasakan konsumen, 

pengetahuan dapat dibedakan menjadi : 

a. Pengetahuan Produk, merupakan gabungan dari 

berbagai jenis informasi yang berbeda yang terdiri 

dari: kesadaran katagori dan merek produk dalam 

katagori produk, terminologi produk, atribut atau ciri 
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produk, dan kepercayaan tentang kategori produk 

secara umum dan mengenai merek yang spesifik. 

b. Pengetahuan pembelian, meliputi berbagai macam 

bagian informasi yang ada di dalam ingatan 

konsumen mengenai bagaimana suatu produk dapat 

digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-

benar menggunakan produk tersebut. 

 

5. Sikap 

  Sikap adalah predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) 

untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan 

yang dapat mengarahkan tingkah laku individu. Definisi sikap 

yang paling klasik yaitu "sikap adalah mempelajari 

kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek atau 

kelompok objek baik disenangi atau tidak disenangi secara 

konsisten". Apabila kita analogikan dengan sikap konsumen 

terhadap suatu produk barang atau jasa berarti bahwa 

mempelajari kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi 

produk, apakah disenangi atau tidak disenangi secara 

konsisten. 

  Menurut (Minor, Michael; John. C. Mowen, 2002: 319), 

sikap merupakan pengkategorian objek pada rangkaian 

kesatuan evaluatif Karakteristik utama yang membedakan sikap 
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dan konsep lainnya adalah sifat evaluatif dan efektif. Sikap 

sebagai afeksi atau perasaan terhadap rangsangan. Pengertian 

sikap dalam hubungannya dengan perilaku pembelian 

konsumen adalah adanya faktor-faktor genetik dan proses 

belajar seseorang terhadap suatu produk barang atau jasa. 

Pembentukan sikap itu dapat positif dan dapat negatif. Ada tiga 

komponen dalam pembentukan sikap yaitu sebagai berikut : 

a. Komponen kognitif, merupakan komponen kepercayaan 

yang didasari oleh pengetahuan, persepsi dan 

pengalaman seseorang mengenai suatu objek. 

b. Komponen afektif (perasaan), merupakan emosi-emosi 

yang ada pada diri seseorang dalam kaitannya dengan 

suatu objek atau merek. 

c. Komponen konatif (kecenderungan bertindak) 

merupakan kesiapan untuk berperilaku tertentu yang 

didasari oleh suatu sikap tertentu atau maksud membeli. 
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Sumber : (Ratih. 2010:87) 

Gambar 2.7 

Tiga Komponen Pembentukan Sikap 

Cognition Mind Share merupakan kepercayaan/pemahaman 

dan daya ingat konsumen terhadap produk dan jasa. Hal ini 

tergantung pada: (1) kesadaran (awareness) konsumen 

terhadap produk dan jasa yang diiklankan, (2) bagaimana 

tanggapan konsumen (association), (3) bagaiman kesan 

konsumen (image) dan (4) bagaimana ketajaman daya ingat 

konsumen (perceived quality). Affection Heart share merupakan 

posisi pilihan konsumen terhadap produk barang atau jasa 

dibandingkan dengan produk dan jasa dari pihak lain. Hal ini 

dapat dilihat dari: (1) slkap konsumen (attitude), (2) motivasi 

konsumen (motivation), (3) kesukaan konsumen (preferences), 

dan (4) daya tarik konsumen (intention).  

Conative Market Share adalah tindak lanjut/luasnya pangsa 
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pasar yang dapat dikuasai oleh perusahaan. Untuk mengetahui 

perkembangan dan besarnya pasar sasaran dapat dikuasai 

oleh perusahaan sangat tergantung pada hal sebagai berikut: 

(1) implementasi perilaku (transaction behaviour), (2) 

perubahan-perubahan atau perpindahan perilaku konsumen 

(switching behaviour), (3) perkembangan gaya hidup konsumen 

(psyographics) dan (4) kependudukan (demographics). 

Menurut Engel dalam (Ratih. 2010:325) mengemukakan 

pentingnya sikap bagi pemasar adalah untuk menilai 

keefektifan kegiatan pemasaran, membantu mengevaluasi 

tindakan pemasaran sebelum dilaksanakan didalam pasar serta 

untuk membentuk pangsa pasar berdasarkan berapa besar 

dukungan konsumen terhadap produk. 

Pentingnya penelitian sikap konsumen adalah sebagai 

pedoman perusahaan dalam mengembangkan produk baru, 

memposisikan kembali produk yang ada sekarang, membuat 

kampanye periklanan dan meramalkan preferensi seorang 

konsumen terhadap suatu produk. 

Menurut (Minor, Michael; John. C. Mowen, 2002: 255) 

sikap konsumen terhadap sebuah produk dapat gagal dalam 

memprediksi perilaku pembelian. Hal ini dikarenakan adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut yang dapat 

berupa: (1) keterlibatan konsumen, (2) pengukuran sikap, (3) 
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pengaruh orang lain, (4) faktor situasional, (5) pengaruh merek 

lain dan (6) kekuatan sikap. 

Mengetahui dan memahami kepercayaan dan sikap 

konsumen sangat penting bagi perusahaan, dengan 

mengetahui kepercayaan dan sikap konsumen maka 

perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang 

berhubungan dengan penguatan dan mengubah sikap 

konsumen. Tindakan perusahan adalah menguatkan sikap 

konsumen untuk melakukan pembelian. 

6. Kepribadian 

(Minor, Michael; John. C. Mowen, 2002: 255) 

mengemukakan kepribadian sebagai pola perilaku khusus, 

termasuk pikiran dan emosi yang meng-karakteristik-kan setiap 

adaptasi individu terhadap situasi kehidupannya. Menurut 

Engel dalam pengertian (Ratih. 2010: 367), kepribadian adalah 

respon (pola perilaku) yang konsisten terhadap stimulasi 

lingkungan dan berlaku lama. Kepribadian merupakan pola sifat 

individu yang dapat menentukan tanggapan dan cara untuk 

bertingkah laku. (Buchari Alma. 2004: 54) mengatakan bahwa 

"kepribadian ialah keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi 

atau diperoleh, yang ada pada seseorang yang membuatnya 

unik." 

Konsep kepribadian memiliki empat aspek penting 
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sebagai berikut: (1) perilaku harus konsisten setiap waktu, (2) 

perilaku harus membedakan seseorang dengan orang lainnya 

dimana sebuah karakteristik kepribadian tidak dapat dibagi oleh 

semua konsumen, (3) karakteristik kepribadian tidak 

berhubungan erat dengan jenis perilaku tertentu dan akan 

tetapi berinteraksi dengan situasi dan (4) kepribadian dapat 

meredakan pengaruh pesan-pesan iklan dan situasi pemasaran 

terhadap perilaku konsumen. Gilmore dalam (Buchari Alma , 

2004:55) mengatakan bahwa Kepribadian yang produktif ialah 

individu yang menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi 

lingkungannya. Sementara itu, terdapat empat teori tentang 

kepribadian yang berbeda yang dapat diidentifikasikan, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Teori Psikoanalitik (Psychoanalytic theory of personality). 

  Menurut teori ini kepribadian dibentuk / didorong / 

timbul secara disadari. Interaksi hubungan kepribadian itu 

mungkin didorong oleh adanya kebutuhan fisik, dalam hal 

ini ekspresi internal individu, atau menciptakan 

keseimbangan akibat sosial budaya. 

2) Teori Neo Freudian. 

Menurut teori ini, kepribadian dibentuk oleh 

hubungan sosial (hubungan kelompok dengan 

lingkungan). Variabel sosial lebih penting dalam 
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mengembangkan kepribadian dibandingkan dengan 

variabel biologis. Selain itu, mereka percaya bahwa motif 

yang disadari lebih penting daripada motif yang tidak 

disadari dimana perilaku paling sering diarahkan untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan. 

3) Teori Trait. 

Kepribadian berusaha mengklasifikasikan manusia 

menurut karakteristik atau ciri-ciri yang dominan Menurut 

Trait, setiap karakteristik pribadi berbeda satu dengan 

yang lainnya dan ciri dan sifat ini relatif permanen dan 

konsisten. Teori ini berusaha menjelaskan serangkaian 

kecenderungan sifat-sifat manusia. 

4) Teori Konsep Diri (self-concept). 

Menurut teori ini manusia mempunyai pandangan 

atau konsepsi atas dirinya sendiri, berupa penilaian 

terhadap dirinya sendiri. Dengan ini setiap individu 

berfungsi sebagai subjek dan objek persepsi. 

 

7. Nilai 

Nilai menurut Engel dalam pengertian (Ratih. 2010: 379) 

merupakan terminal dan instrumen atau tujuan kemana perilaku 

diarahkan dan sasaran pencapaian tujuan itu. Individu 

mempunyai nilai yang didasarkan pada nilai inti dan masyarakat 
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tempat mereka tinggal, tetapi dimodifikasi oleh nilai dari 

kelompok lain dimana mereka menjadi anggotanya dan situasi 

kehidupan individual. Didalam organisasi, nilai sudah sangat 

diakui sebagai sesuatu yang penting bagi keberhasilan jangka 

panjang dari organisasi yang bersangkutan. 

Psikologi sosial membedakan nilai-nilai (values) dengan 

nilai (a value) dimana nilai-nilai adalah "manifestasi kognitif atas 

tuntutan universal manusiawi, seperti kebutuhan biologis, 

tuntutan interaksi sosial dan tuntutan pranata sosial terhadap 

individu". Nilai-nilai diaini menyangkut hubungan antar individu 

dengan lembaga atau habitat tempat tinggal. Sedangkan nilai 

(a value) sebagai kepercayaan yang abadi bahwa modus 

perilaku tertentu atau keadaan akhir keberadaan lebih disukai 

secara pribadi atau secara sosial dibandingkan modus perilaku 

yang berlawanan atau keadaan akhir suatu keberadaan. 

 

8. Gaya Hidup 

Gaya hidup menurut Mowen menunjukan bagaimana 

orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan 

bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. 

Menurut Engel dalam (Ratih. 2010: 386), mengatakan 

bahwa gaya hidup mengukur aktivitas manusia dalam hal, 

bagaimana mereka menghabiskan waktunya, minat mereka 
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terhadap apa yang dianggap penting, pandangan-pandangan 

baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dan karakter dasar 

yang pernah dilalui dalam kehidupan (life cycle), penghasilan, 

pendidikan dan dimana mereka tinggal. 

 

2.1.4. Bauran Pemasaran 

Salah satu bentuk strategi pemasaran yang dapat digunakan adalah 

strategi yang sering disebut dengan marketing mix (bauran pemasaran) 

yang mencakup pada produk, price, promotion, place, participant, proces 

dan phsycal evidence. Dapat diketahui bahwasannya marketing mix atau 

bauran pemasaran seperti yang didefinisikan oleh Kotler dan keller adalah 

variable-variabel terkendali yang digabungkan untuk menghasilkan 

tanggapan yang diharapkan dari pasar sasaran.  

Dengan memperhatikan variable-variabel yang terkandung dalam 

bauran pemasaran atau marketing mix, maka diharapkan proses 

pemasaran ini dapat mencapai tujuan dengan baik dan mendapatkan hasil 

yang optimal. Dimana tujuan pemasaran suatu usaha itu minimalnya ada 

tiga pokok yang penting, yaitu : 

1. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita 

hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan 

mereka atas produk yang dihasilkan.  

2. Perusahaan dapat menjelaskan produk secara detail semua 

kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan 
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pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan 

mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan 

produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk 

agar sampai ke tangan konsumen secara cepat.  

3. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga 

produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya.  

Menerapkan strategi marketing mix dengan memperhatikan variable-

variabel di dalamnya merupakan salah satu proses yang harus dilakukan 

dalam rangka mencapai target penjualan secara optimal.  

Bauran pemasaran adalah empat komponen yang paling penting 

dalam pemasaran yang terdiri dari 4P yakni : (Kotler dan keller. 2012:47) 

· Product (produk) 

· Price (harga) 

· Promotion (promosi) 

· Place (tempat, termasuk juga distribusi) 
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Sumber : (Kotler dan keller. 2012:47) 

Gambar 2.8 

Komponen 4P dari Bauran Pemasaran 

Keempat bauran pemasaran tersebut secara singkat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat 

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

dari Ragam produk, Kualitas, Desain, Fitur, Nama merek, Kemasan, 

Ukuran, Layanan, Jaminan, Pengembalian 

2. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli 

produk atau mengganti hak milik produk. Harga meliputi Harga 

terdaftar, Diskon, Potongan harga, Periode pembayaran, Syarat 

kredit. 

3. Promosi yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar 

sasaran. Variabel promosi meliputi antara lain Promosi penjualan, 
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Periklanan, Tenaga Penjualan, Hubungan masyarakat, Pemasaran 

langsung. 

4. Tempat yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk 

yang dihasilkan/dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. 

Tempat meliputi antara lain Saluran, Cakupan, Pilihan, Lokasi, 

Persediaan, Transportasi. 

 

2.1.4.1. Evolusi Faktor Bauran Pemasaran 

"Konsep bauran pemasaran traditional (traditional marketing mix) 

terdiri dari 4P yaitu product (produk), price (harga), place (tempat/lokasi) 

dan promotion (promosi)". Pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang 

diperluas (expanded marketing mix for services) dengan penambahan 

unsur non-traditional marketing mix, yaitu people (orang), physical 

evidence (fasilitas fisik) dan process (proses) sehingga menjadi tujuh 

unsur (7P). Seiring berjalannya waktu bauran pemasaran lebih 

dikembangkan lagi untuk dapat mencakup lebih banyak aspek khususnya 

di dalam sektor jasa. 

(Lovelock, H. Christoper dan Lauren K. Wright. 2005: 8) 

mengemukakan bahwa untuk menangkap lebih banyak mengenai 

performance dari jasa perlu adanya modifikasi bauran pemasaran menjadi 

8P, antara lain: 

1) Product : barang atau jasa yang di tawarkan kepada konsumen, jika 

produk ini sangat buruk dalam desainnya, maka hal tersebut tidak 



 

41 
 

akan menciptakan nilai yang berarti bagi pelanggan, walaupun sisa 

dari 8P berjalan dengan baik. 

2) Place : berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan agar barang 

atau produk tersebut dapat di akses dan tersedia bagi 

konsumennnya 

3) Price : sejumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk 

memperoleh produk atau barang yang diinginkan. 

4) Promotion : berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

berkomunikasi dan promosi barang atau jasanya kepada target 

konsumennya. 

5) Process : bagaimana cara perusahaan dalam menyampaikan produk 

atau jasanya kepada konsumen secara langsung baik prosedur dan 

proses. 

6) Physical Environment : segala sesuatu bentuk fisik perusahaan 

dalam mendukung produk atau jasa yang ditawarkan, seperti : 

gedung, kendaraan, peralatan, seragam karyawan. 

7) People : personil perusahaan yang secara konstan mengadakan 

kontak dengan konsumen dimana konsumen akan menilai perolehan 

produk jasa yang diinginkan. 

8) Productivity and Quality : bagaimana perusahaan dapat menciptakan 

productivity dan quality dengan sejalan dan bukan dalam dua mata 

koin yang sama dimana bila productivity tinggi maka akan 

mengalami penurunan pada quality. 
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Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

marketing mix merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait dan 

dapat di kontrol serta digunakan dengan tepat sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuan pemasaran dengan efektif, sekaligus memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Unsur tersebut yaitu product, price, 

place, promotion, process, physical environment, people, productivity and 

quality. 

 

2.1.5. Promosi 

Dalam membahas promosi secara mendalam perlu diketahui 

masalah promosi pemasaran. Istilah promosi dan komunikasi pemasaran 

saling dianggap sama, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Komunikasi 

pemasaran dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang dilakukan 

pembeli dan penjual sehingga menjadi kegiatan yang membantu dalam 

pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan 

pertukaran nilai atau barang agar lebih memuaskan dengan cara 

menyadarkan semua pihak untuk turut lebih baik (Basu, Swastha, DH dan 

Irawan, 2003: 350). Kegiatan mengkombinasikan dari penjual pada 

pembeli atau pihak lain dan dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan 

perilaku. Jadi promosi merupakan salah satu aspek penting dalam 

manajemen, karena promosi dapat menimbulkan rangkaian selanjutnya. 

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran 
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produk atau jasanya. Menurut Martin L. Bell dalam pengertian (Basu, 

Swastha, DH dan Irawan, 2003: 349) Promosi adalah semua jenis 

kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. 

Sedangkan menurut William G. Nikels dalam pengertian (Basu, Swastha, 

DH dan Irawan, 2003: 349) Promosi adalah arus informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Kedua 

definisi tersebut pada pokoknya sama meskipun titik beratnya berbeda. 

Definisi pertama lebih menitik-beratkan pada pendorongan permintaan. 

Sedangkan definisi kedua lebih menitikberatkan pada penciptaan 

pertukaran. Pertukaran akan terjadi karena adanya permintaan dan 

penawaran, dengan adanya permintaan akan mendorong terciptanya 

pertukaran. Jadi promosi merupakan salah satu aspek yang penting 

dalam manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses 

berlanjut. Promosi harus ditempatkan pada proporsi yang seharusnya. 

Dalam artian tidak hanya ditempatkan untuk memperkenalkan barang 

atau jasa kepada masyarakat, akan tetapi lebih dari itu bagaimana agar 

masyarakat mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai promosi maka perlu 

kiranya mengenai fungsi dan tujuan promosi. Fungsi dari kegiatan promosi 

antara lain sebagai berikut: 
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a. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli, karena 

perhatian dan calon pembeli merupakan titik awal proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian. 

b. Menciptakan dan menimbulkan rasa ingin tahu pada diri calon 

pembeli. 

c. Mengembangkan rasa ingin dari calon pembeli untuk memiliki 

barang yang ditawarkan. (Basu, Swastha, DH dan Irawan, 2003: 

350). 

Sedangkan tujuan dari promosi adalah: 

a. Memodifikasi tingkah laku, dapat diarahkan dengan adanya 

promosi. 

b. Memberitahukan dengan memberikan informasi tentang adanya 

penawaran perusahaan. 

c. Membujuk, karena diarahkan dan untuk mendorong pembelian. 

d. Meningkatkan dengan melaksanakan promosi secara terus 

menerus agar produk yang ditawarkan selalu diingat konsumen,  

hal ini biasanya sangat dibutuhkan bila produk mencapai tingkat 

kedewasaan. (Kotler, Philip. 2002: 347). 

Metode promosi dapat dipilih oleh pemasaran dalam menjual produk 

atau jasa kepada konsumen adalah: 

1. Personal Selling 

Yaitu terjadi interaksi langsung, saling bertemu muka antara pembeli 

dan penjual. (Basu, Swastha, DH dan Irawan, 2003: 352). Komunikasi 
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yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat individual, dalam hal ini 

penjual dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan dalam 

mempengaruhi atau memotivasi pembeli dengan cara mengemukakan 

manfaat yang akan diperoleh pembeli sehingga terjadi persesuaian 

keuntungan. Manfaat personal selling antara lain: 

a. Adanya hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga dapat 

mengamati secara dekat karakteristik dan kebutuhan calon 

pembeli. 

b. Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, mulai 

dengan hubungan perdagangan sampai hubungan persahabatan 

yang erat. 

c. Mendapatkan tanggapan dari calon pembeli. 

 

2. Periklanan (Advertising) 

Yaitu setiap bentuk penyajian gagasan, barang atau jasa yang 

dibayar, yang sifatnya bukan pribadi oleh sponsor yang dapat dikenali 

media penyajiannya meliputi majalah, surat kabar, radio, TV, tanda dan 

selebaran. Manfaat advertising antara lain: 

a. Memungkinkan penjual untuk berkomunikasi dengan banyak orang 

sekaligus. 

b. Memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang 

produk dan perusahaannya. 
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c. Memungkinkan penjual untuk mendramatisir produk dan 

perusahaan melalui penggunaan cetakan, suara dan warna yang 

menarik perhatian. 

 

3. Publisitas 

Publisitas adalah stimulasi permintaan akan suatu produk, jasa, 

atau perusahaan secara non personal dengan cara memuat berita yang 

mempunyai arti komersil melalui produk, jasa atau perusahaan di dalam 

suatu medium. 

 

4. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah semua kegiatan promosi yang bukan 

iklan, publisitas dan penjualan perseorangan yang dapat merangsang 

minat, usaha mencoba atau pembelian oleh pelanggan akhir atau pihak 

lain dalam saluran promosi penjualan. Pelaksanaan promosi (Basu, 

Swastha, DH dan Irawan, 2003: 351-369) akan melibatkan beberapa 

tahap, antara lain: 

a. Menentukan Tujuan 

Tujuan promosi merupakan awal untuk kegiatan promosi. Jika 

perusahaan menetapkan beberapa tujuan sekaligus, maka 

hendaknya dibuat skala prioritas atau posisi tujuan mana yang 

hendak dicapai lebih dulu. 

 



 

47 
 

b. Mengidentifikasi Pasar yang Dituju 

Segmen pasar yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam 

promosinya harus dapat dibatasi secara terpisah menurut faktor 

demografis dan psikografis. Pasar yang dituju harus terdiri atas 

individu-individu yang sekiranya bersedia membeli produk tersebut 

selama periode yang bersangkutan. 

c. Menyusun Anggaran 

Anggaran promosi sangat penting untuk kegiatan-kegiatan 

perencanaan keuangan dari pemasaran. Anggaran digunakan 

untuk mengarahkan pengeluaran uang dalam mencapai tujuan 

tersebut. 

d. Memilih Berita 

Tahap selanjutnya dimulai dengan berita yang tepat untuk 

mencapai pasar yang dituju tersebut. Sifat berita itu akan berbeda-

beda tergantung pada tujuan promosinya. Jika suatu produk itu 

masih berada pada tahap perkenalan dalam siklus kehidupanya, 

maka informasi produk akan menjadi topik utama. Sedangkan pada 

tahap selanjutnya perusahaan lebih cenderung mengutamakan 

tema promosi yang bersifat persuasif. 

e. Menentukan Promotional Mix 

Perusahaan dapat menggunakan tema berita yang berbeda-beda 

pada masing-masing kegiatan promosinya. Misalnya hubungan 

masyarakat dapat dilakukan untuk menciptakan kesan positif 
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terhadap perusahaan diantara para pembeli. Periklanannya dapat 

dititik-beratkan untuk memberikan kesadaran kepada pembeli 

tentang suatu produk atau perusahaan yang menawarkannya. 

f. Memilih Media 

Media adalah saluran penyampaian pesan komersial kepada 

khalayak sasaran. Untuk alternatif media secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi media cetak (surat kabar,majalah, tabloid, 

brosur, selebaran) media elektronik (Televisi,radio) media luar 

ruang (baliho, poster, spanduk, balon raksasa) media lini bawah 

(pameran, direct mail, point of purchase,kalender). Untuk itu harus 

memilih media yang cocok untuk ditujukan pada kelompok sasaran 

produk perusahaan. 

g.  Mengukur Efektifitas 

Pengukuran efektifitas ini sangat penting bagi pemasaran. Setiap 

alat promosi mempunyai pengukuran yang berbeda-beda, tanpa 

dilakukannya pengukuran efektifitas tersebut akan sulit diketahui 

apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak. 

h. Mengendalikan dan Memodifikasi Kampanye Promosi 

Setelah dilakukan pengukuran efektifitas, ada kemungkinan 

dilakukan perubahan rencana promosi. Perubahan dapat terjadi 

pada promosional mix, media mix, berita, anggaran promosi atau 

cara pengalokasian anggaran tersebut. Yang penting, perusahaan 
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harus memperhatikan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat 

untuk menghindari kesalahan yang sama dimasa mendatang. 

 

2.1.6. Harga 

Kesuksesan dalam memasarkan suatu barang atau jasa dalam suatu 

perusahaan, dapat ditentukan dengan menetapkan harganya secara 

tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

dapat menimbulkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan suatu moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan 

agar memperoleh hak kepemilikan dan penggunaan suatu barang atau 

jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) dalam 

pemasaran. 

Sementara dari sudut pandang konsumen, harga seringkali 

digunakan indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan 

manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (value) dapat 

didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan (kualitas 

produk) dengan harga yang telah dibayarkan (cost.) 

Pada tingkat harga tertentu, bila manfaat dirasakan konsumen 

meningkat, maka nilainya akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya 

pada tingkat harga tertentu, nilai suatu barang atau jasa akan meningkat 

seining dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan. Seringkali pula 

dalam menentukan nilai suatu barang atau jasa, konsumen 
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membandingkan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa subtitusi. 

(Kotler, Philip dan Keller, Kevin L., 2012:405), sebagai salah satu 

komponen yang utama dalam menjual suatu produk. Harga adalah 

komponen dan proses keputusan dari konsumen yang akan membeli 

suatu produk sering memusatkan perhatiannya terlebih dahulu pada harga 

produk tersebut, kemudian melakukan pertimbangan-pertimbangan 

lainnya dengan membandingkan terhadap harga produk lainnya, ketika 

dipikirannya sudah tertanam produk dengan harga yang sesuai maka ada 

kecenderungan atau rencana untuk membeli produk tersebut walaupun 

waktu pengambilan keputusan untuk membeli bisa terjadi saat itu juga 

maupun pada saat lainnya, dengan demikian komponen harga ini menjadi 

sangat penting untuk dipikirkan bagaimana menetapkan harga produk, 

sasaran harga produk ditujukan untuk kalangan konsumen yang mana, 

dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan komponen harga ini. 

(Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:405) mengemukakan bahwa  

"Price is the one element of the marketing mix that produces revenue; the 

other element produce costs. Prices are perhaps the easiest element of 

the marketing program to adjust; product features, channels, and even 

communications take more time. Price also communicates to the market 

the company's intended value positioning of its product or brand A ell-

designed and marketed prouct can command a price premium and reap 

big profits. But new economic realities have caused many consumers to 
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pinch pennies, and many companies have had to carefully review their 

pricing strategies as a result”. 

“Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. 

Harga mungkin merupakan elemen paling mudah dari program 

pemasaran untuk disesuaikan; fitur produk, saluran bahkan promosi 

membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi 

nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang 

produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan 

dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba 

besar”. 

(Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:408) mengemukakan bahwa  

"Purchase Decisions are based on how consumers perceive prices and 

what they consider the current actual price to be or not on the marketer 

stated price”. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana 

konsumen melihat harga dan apa yang mereka anggap harga yang 

sebenarnya saat ini untuk menjadi atau tidak pada harga pemasar lain." 

Harga merupakan bagian dan bauran pemasaran seperti yang di 

gambarkan oleh (Kotler, Philip & Armstrong, Gary, 2008:53) bahwa harga 

mengandung unsur-unsur : daftar harga, rabat/diskon, potongan harga 

khusus, periode pembayaran, syarat kredit. Pengertian harga menurut 

(Kotler, Philip & Armstrong, Gary, 2008:67), adalah salah satu elemen 

bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, harga merupakan 
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elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur 

produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak 

waktu. 

Menurut (Tjiptono, Fandy. 2008:465), secara sederhana istilah harga 

dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan atau aspek lain 

(non moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang 

diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. 

Menurut (Peter, J.P., and J.C., Olson. 2008:405) berpendapat bahwa 

harga dapat menggambarkan suatu merek dan memberikan keunggulan 

kompetitif fungsional. 

Dalam menggambarkan merek, harga tinggi dapat diketahui 

berkualitas tinggi untuk beberapa produk dan sering dinyatakan bahwa 

konsumen merasakan hubungan antara harga dan kualitas. 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang 

untuk memperoleh hak dalam menggunakan produk. 

Menurut (Kotler, Philip. 2002: 439 ) harga adalah jumlah uang yang 

ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, jumlah ini yang dipertukarkan 

konsumen untuk manfaat yang dimiliki dengan menggunakan produk atau 

jasa. 

Dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga 

tertentu, bila manfaat dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula, demikian pula sebaliknya pada tingkat harga tertentu, 

nilai suatu barang atau jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya 
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manfaat yang dirasakan. Seringkali pula dalam menentukan nilai suatu 

barang atau jasa, konsumen membandingkan kemampuan suatu barang 

atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang 

atau jasa subtitusi. 

Penentuan harga suatu produk tentunya ditujukan bagi para 

konsumen atau pembeli, dalam dunia pemasaran komponen harga ini 

dijadikan salah satu alat untuk menarik konsumen supaya membeli produk 

dihasilkan oleh suatu perusahaan, berbagai macam strategi penetapan 

harga banyak dilakukan oleh pelaku bisnis dalam menjual produknya 

semata-mata hanya untuk menarik konsumen supaya dengan harga 

tersebut produk dibeli oleh konsumen. 

Menurut (Lovelock, H. Christoper dan Lauren K. Wright.  2005: 248) 

menyebutkan bahwa terdapat tiga dasar alternatif penetapan harga, yaitu : 

1. Berorientasi pada pendapatan, antara lain: 

a. Mencari laba (mencapai surplus sebesar mungkin dan mencapai 

tingkat sasaran tertentu, tetapi tidak berupaya memaksimalkan 

harga) 

b. Menutup biaya (menutup semua biaya yang telah dialokasikan 

termasuk biaya tetap institusional, menutup biaya penyediaan satu 

jasa tertentu atau memproduksi satu kategori produk tertentu dan 

menutup biaya tambahan penjualan kepada satu pelanggan 

tambahan) 

2. Berorientasi pada kapasitas, membedakan harga lama-kelamaan 
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untuk memastikan bahwa permintaan seimbang dengan penawaran 

yang tersedia dalam waktu tertentu (dengan demikian memanfaatkan 

kapasitas produksi sebaik mungkin). 

3. Berorientasi pada permintaan, terdiri dari : 

a. Memaksimumkan permintaan 

b. Mengenali kemampuan beli yang berbeda-beda di kalangan 

beragam segmen minat pasar terhadap organisasi dan harga 

sesuai dengannya. 

c. Menawarkan metode pembayaran yang akan mempertinggi 

kemungkinan pembelian. 

Penetapan harga jual yang layak memungkinkan penjualan eceran 

mempunyai profit yang layak, sambil memberikan kepada konsumen 

suatu nilai kepuasan tertentu, baik sebelum, selama maupun setelah 

penjualan. Ada konsumen yang memperhitungkan harga sebagai kriteria 

yang paling penting dalam memilih produk, sementara ada pula yang 

kurang memperhatkan harga. Retailer memandang harga sebagai berikut: 

a) Profitabilitas, yaitu keuntungan yang mereka dapat setelah 

memperhitungkan harga beli dan biaya operasi. 

b) Volume penjualan, yaitu berapa unit barang dagangan yang dapat 

mereka jual pada berbagai tingkat harga. 

c) Lalu lintas konsumen, yaitu berapa banyak konsumen yang dapat 

menggunakan berbagai toko dan strategi harga. 

d) Citra toko, yaitu jenis citra apa yang mereka proyeksikan kepada 
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konsumen melalui tingkat, kebijakan, dan strategi harga yang 

berbeda-beda. 

Dengan demikian harga mempunyai peran yang penting bagi 

pedagang eceran dalam persaingan. Sedangkan tujuan dan penetapan 

harga terbagi dalam tiga kategori, yaitu : 

a) Tujuan penjualan 

 Harga ditetapkan untuk mencapai pertambahan penjualan atau 

mempertahankan penjualan saat ini.Selain itu harga dapat 

digunakan oleh pedagang eceran untuk meningkatkan dan 

memelihara pangsa pasar mereka. 

b) Tujuan profit 

 Pedagang eceran mencari keuntungan tertinggi melalui penetapan 

harga tertinggi. 

c) Tujuan persaingan 

 Dalam menetapkan harga dengan tujuan persaingan ini ada 

beberapa sasaran, yaitu untuk masuk dalam persaingan, untuk 

mencegah persaingan atau persaingan non harga. 

Pedagang eceran ingin menetapkan strategi harga tinggi dan volume 

penjualan yang tinggi, tetapi biasanya tidak akan mungkin terwujud kedua-

duanya. Pedagang eceran biasanya menentukan keuntungan yang tinggi 

dan volume yang rendah, atau keuntungan yang rendah dengan volume 

yang tinggi. 

Selain itu juga dalam penetapan harga perusahaan harus bisa 
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meneliti berbagai dimensi yang terdapat dalam harga itu sendiri. Sehingga 

dalam penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan bisa diterima 

oleh konsumen dan mempunyai nilai keunggulan di bandingkan dengan 

harga dari produk pesaingnya. 

 

2.1.7. Proses Keputusan Pembelian 

(Kotler dan Keller, 2012:188) menjelaskan tentang proses 

pengambilan keputusan pembelian sebagai berikut : 

"The basic psychological processes we've reviewed play an important role 

in consumers actual buying decision. 

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam 

memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan 

pembelian mereka." 

"The consumer typically passes through five stages: problem recognition, 

informations search, evaluation of alternatives, purchase decision, and 

post-purchase behavior. 

Konsumen biasanya melewati lima tahap: pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku setelah pembelian." 
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Adapun tahapan-tahapan proses keputusan pembelian tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Sumber : (Kotler dan Keller. 2012:188) 

Gambar 2.9 

Lima Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Penjelasan lima tahap proses keputusan pembelian konsumen sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai saat konsumen 

mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Kebutuhan konsumen 

dapat dipengaruhi oleh rangsangan internal atau rangsangan 

eksternal. Pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu 

kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah 

konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling 

sering membangkitkan minat akan suatu kategori produk. 

2. Pencarian informasi. Setelah mengenali kebutuhannya, maka 

konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih 

banyak. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan 

perhatian yang menguat. Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi 

lebih peka terhadap informasi tentang produk. Pada tingkat 

selanjutnya, konsumen itu mungkin memasuki pencarian aktif 

informasi yaitu mencari bahan bacaan, menelepon teman dan 
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mengunjungi toko untuk mempelajari produk. Pemasar perlu 

mengetahui sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan 

konsumen dan pengaruh relatif flap sumber tersebut terhadap 

keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen 

digolongkan ke dalam empat kelompok yaitu: 

· Sumber pribadi; keluarga, teman, tetangga, kenalan 

· Sumber komersial; iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

pajangan di toko 

· Sumber publik; media massa, organisasi penentu peringkat 

konsumen 

· Sumber pengalaman; penanganan, pengkajian, dan pemakaian 

produk 

3. Evaluasi alternatif. Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana 

yang digunakan oleh semua konsumen atau oleh satu konsumen 

dalam semua situasi pembelian. Terdapat beberapa proses evaluasi 

keputusan dan model-model yang terbaru memandang proses 

evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu: 

model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas 

produk terutama secara sadar dan rasional. Beberapa konsep dasar 

untuk memahami proses evaluasi konsumen, yaitu: Pertama, 

konsumen berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan 
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atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen 

juga mungkin membentuk niat untuk membeli produk yang paling 

disukai. 

Ada enam keputusan yang dilakukan oleh pembeli, yaitu : 

1) Pilihan Produk 

 Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

produk atau menggunakan menggunakan uangnya untuk tujuan 

yang lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan 

perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah 

produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. 

2) Pilihan Merek 

 Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan 

tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana 

konsumen memilih sebuah merek. 

3) Pilihan Penyalur 

 Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana 

yang akan dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal 

menentukan penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, 

harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan 
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berbelanja, keluasan tempat dan lain sebagainya. 

4) Waktu Pembelian 

 Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa 

berbeda-beda, misalnya : ada yang membeli setiap hari, satu 

minggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali atau sebulan 

sekali, sesuai dengan ritme keinginan dan kebutuhan konsumen. 

5) Jumlah Pembelian 

 Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang 

dilakukan mungkin lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus 

mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang 

berbeda-beda dari para pembeli. 

6) Metode Pembayaran 

 Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode 

pembayaran yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan 

konsumen menggunakan produk atau jasa. Saat ini keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh tidak hanya aspek budaya, 

lingkungan, dan keluarga. Keputusan pembelian juga dipengaruhi 

oleh teknologi yang digunakan dalam transaksi pembelian.  

5.  Perilaku Pasca membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak 

berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode 

pasca pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan paska 



 

61 
 

pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian pasca 

pembelian. 

Menurut (Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:228) yang 

menentukan puas tidak puasnya pembelian terletak pada hubungan 

antara harapan konsumen dan kinerja produk yang dirasakan. Jika produk 

jauh di bawah harapan konsumen, maka konsumen kecewa; jika produk 

memenuhi harapannya, konsumen terpuaskan; jika melebihi harapannya, 

maka konsumen akan sangat senang. 

 

2.1.7.1. Peran Konsumen dalam Keputusan Pembelian 

Pemasar atau pelaku bisnis harus dapat mengetahui siapa yang 

membuat keputusan pembelian dan apa saja peran yang dilakukan 

konsumen tersebut. Mengenali konsumen untuk beberapa produk tertentu 

cukup mudah, tetapi pemasar juga perlu mengidentifikasi peran konsumen 

dalam keputusan pembelian. (Kotler, Philip. 2002;211) membedakan 5 

(lima) peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian, yaitu: 

1. Pencetus yaitu seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan 

untuk membeli produk atau jasa. 

2. Pemberi pengaruh yaitu seseorang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan. 

3. Pengambil keputusan yaitu seseorang yang mengambil keputusan 

untuk setiap komponen setiap keputusan pembelian: apakah 

membeli, tidak membeli, bagaimana membeli dan di mana akan 
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membeli. 

4. Pembeli yaitu orang yang melakukan pembelian yang 

sesungguhnya. 

5. Pemakai yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa yang bersangkutan. 

 

2.1.7.2. Motif Konsumen dalam mengambil Keputusan 

Untuk dapat menarik konsumen untuk memilih suatu produk, maka 

perusahaan menetapkan harga semenarik mungkin dan melakukan 

pemilihan desain produk yang dapat memberikan nilai lebih bagi 

konsumen. (Buchari Alma. 2007:97) membagi motif ke dalam 3 (tiga) 

bagian, yaitu: 

1) Primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenamya. 

2) Selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Ini bisa 

berdasarkan rasio. Selective buying dapat berbentuk rational buying 

motive, emotional buying atau impulse (dorongan seketika). 

3) Patronage buying motive. Ini adalah selective buying yang ditujukan 

kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena 

layanan yang memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan 

barang, halaman parkir, dan lain-lain 

Istilah model konsumen yang menunjukan cara pandang umum yang 

menunjukan cara pandang umum terhadap bagaimana dan mengapa 

individu berperilaku seperti: ekonomis (economic), pasif (passive), 
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mengamati (cognitive), dan emosional (emotional). 

1) Economic Man. Merupakan cara pandang rasional dalam mengambil 

keputusan pembelian. 

2) Passive Man. Konsumen mengikuti keinginannya sendiri dan usaha-

usaha dan pemasar. Konsumen sebagai pembeli yang impulsif dan 

tidak logis, menerima tujuan-tujuan dari pemasar. 

3) Cognitive Man. Model ini memfokuskan pada proses konsumen 

dalam mencari dan mengevaluasi merek dan toko eceran. 

4) Emotional Man. Pada saat melakukan pembelian secara emosional 

cenderung memperhatikan dan mencari informasi lebih 

memperhatikan pada perasaan dan suasana hati. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukan oleh para ahli bahwa 

pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam menyampaikan 

produk kepada pemakainya dengan perilaku konsumen yang berbeda, 

maka proses keputusan pembelian suatu produk dipengaruhi oleh 

karakteristik individu. Karakteristik individu adalah ciri tertentu dan individu 

yang berbeda dengan individu lainnya, baik sikap maupun perilaku.Selain 

itu, karakteristik individu merupakan sesuatu yang melekat pada diri 

individu yang membedakannya dengan individu lainnya. Hal tersebut 

dapat menjadi acuan atau faktor keputusan pembelian. 

Pemasaran melalui bauran pemasaran meliputi beberapa 
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komponen yang bisa dikaji diantaranya komponen promosi. Komponen 

lainnya yang sangat penting dalam bauran pemasaran adalah komponen 

harga. Konsumen bisa memiliki, menggunakan produk tersebut untuk 

memenuhi kebutuhannya, dengan cara menukarkan kepemilikannya 

melalui harga tersebut, dengan demikian harga menjadi salah satu alat 

pemuas ketika konsumen merasa cocok dan terpuaskan dengan harga 

serta nilai manfaat dan kentungan yang dimiliki dari suatu produk. 

Karakteristik individu, promosi dan harga menjadi sangat menarik 

untuk dijadikan bahan penelitian dan menjadi tolak ukur bagi produk 

tersebut layak atau tidak untuk dibeli oleh konsumen, artinya ketiga 

komponen ini berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian. 

Kerangka pemikiran dari penelitian mengacu pada teori-teori sebagai 

berikut : 

2.2.1. Teori Tentang Karakteristik Individu 

(Ratih. 2010:79) menjelaskan tentang karakteristik individu, sebagai 

berikut : 

"Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologis yang 

mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta 

menerima barang dan jasa serta pengalaman. Karakteristik individu 

merupakan faktor internal (interpersonal) yang menggerakan dan 

mempengaruhi perilaku. Karakteristik individu terdiri dari : (1) sumber 

daya konsumen; (2) motivasi (3) keterlibatan; (4) pengetahuan; (5) 

sikap; (6) kepribadian, (7) nilai dan (8) gaya hidup." 
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2.2.2. Teori Tentang Promosi 

Promosi adalah suatu bentuk aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya, agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan 

(Santoso, Singgi dan Fandi Tjiptono. 2001: 25). Indikator empiris yang 

digunakan untuk menjelaskan variabel produk adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas dan kuantitas penyampaian pesan produk pada 

mediapromosi. 

2. Tingkat ketertarikan individu terhadap informasi produk.  

3. Tingkat pengetahuan individu terhadap pesan produk pada media 

promosi. 

4. Aktivitas pemberian hadiah terhadap proses pembelian produk oleh 

konsumen. 

 

2.2.3. Teori Tentang Harga 

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan; unsur-unsur Iainnya menghasilkan biaya. 

Harga mungkin merupakan elemen paling mudah dari program 

pemasaran untuk disesuaikan; fitur produk, saluran bahkan promosi 

membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi 

nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang 
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produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan 

dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba 

besar (Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:405). Berikut adalah 

indikator dari harga : 

1. Memilih tujuan penetapan harga. 

2. Menentukan permintaan.  

3. Memperkirakan biaya. 

4. Menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing 

5. Memilih metode penetapan harga. 

Teori tentang Proses keputusan pembelian : 

(Kotler, Philip dan Keller, Kevin L. 2012:188), menjelaskan tentang 

proses pengambilan keputusan pembelian sebagai berikut : 

"The consumer typically passes through five stages: problem recognition, 

informations search, evaluation of alternatives, purchase decision, and 

posqlurchase behavior. 

Konsumen biasanya melewati lima tahap: pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian dan 

perilaku setelah pembelian." 

Berikut ini disajikan gambar kerangka pemikiran dan penelitian 

Pengaruh Karakteristik individu, Promosi dan Harga terhadap Proses 

Keputusan Pembelian : 
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Perilaku

Konsumen
1.Budaya

2.Sosial

3.Karakteristik 

   Pribadi

4.Psikologi

Manajemen 

Pemasaran

Karakteristik Individu

1.Sumber daya konsumen

2.Motivasi

3.Keterlibatan

4.Pengetahuan

5.Sikap

6.Kepribadian

7.Nilai

8.Gaya Hidup

Promosi

1. Kualitas dan kuantitas penyampaian 

    pesan produk pada media promosi

2. Tingkat ketertarikan individu terhadap  

    informasi produk. 

3. Tingkat pengetahuan individu 

    terhadap pesan produk pada media  

    promosi.

4. Aktivitas pemberian hadiah terhadap 

    proses pembelian produk oleh 

    konsumen.

Proses Keputusan Pembelian :

1.Pengenalan Kebutuhan

2.Pencarian Informasi

3.Pengevaluasian Alternatif

4.Perilaku setelah pembelian

Harga

Tempat

Promosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Gambar 2.10. 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka paradigma penelitian dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

Karakteristik 

Individu

PROMOSI

Harga

 

Proses 

Keputusan 

Pembelian

 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Gambar 2.11. 

Paradigma Penelitian 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

(Arikunto,Suharsimi. 2006:71) mengemukakan bahwa "Apabila 

peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama 

serta menetapkan anggapan dasar, maka lalu membuat suatu teori 

sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji (di bawah kebenaran)”. 

Hasil hipotesis harus berpikir bahwa hipotesisnya itu dapat diuji. 

Selanjutnya peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian serta 

kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis 

yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini, yaitu : 

H1 : Karakteristik individu berpengaruh terhadap proses keputusan   

   pembelian. 

H2 : Promosi berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian. 

H3 : Harga berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 


