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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pemasaran 

Aktivitas pemasaran sangat penting artinya untuk mencapai tujuan perusahaan, 

karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sehingga produk dan jasa yang ditawarkan itu cocok serta menentukan 

dan memilih pasar sasaran dan menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan 

mencapai laba yang diharapkan.  

Adapun pengertian pemasaran menurut para ahli dikemukakan sebagai berikut : 

Menurut Kotler dan Keller (2012:5) : “Marketing is a societal process by which 

individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and 

freely exchanging products and services of value with others”.  

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan dengan  menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan 

orang lain.  

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, partners, and society at large”.  

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk 
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mngelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku 

keuntungan”. 

2.1.2 Manajemen Pemasaran 

Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5) adalah : 

“marketing management as the art and science of choosing target markets and getting, 

keeping,and growing customers through creating, delivering, and communicating superior 

customer value”  

Manajemen Pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.  

Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2014:30) adalah marketing 

management as the art science of choosing target markets and building profitable 

relationship with them. 

Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. 

2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) menurut Philip Kotler dan Gary 

Amstrong (2014:76) adalah “marketing mix is the set of tactical marketing tools that the 

firm blends to produce the response it wants in the target market  

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang memadukan 

perusahaan untuk menghasilkan kembali yang tanggapan yang diinginkan dalam pasar 

sasaran.  
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 Menurut MsCharthy yang dikutip oleh Kotler dan Keller  dalam bukunya 

Marketing Management (2012:25) “marketing-mix tools of four broad kinds, which he 

called the four Ps of marketing: product, price, place, and promotion”. 

 “Bauran pemasaran memiliki empat jenis yang mana disebut dengan 4P: produk, 

harga, tempat, dan promosi”. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2014:76-77). Bauran pemasaran (marketing mix) 

terdapat 4P dimana pada elemen 4P ini terdiri atas : 

1. Produk (Product) 

Produt means the goods and services combination the company offers to the target 

market. 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

pasar sasaran. 

2. Harga (Price) 

Price is the amount of money customers must pay to obtain the product. 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk. 

3. Tempat (Place) 

Place includes company activities that make the product available to target 

consumers. 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran.  

4. Promosi (Promotion) 

Promotion means activities that communicate the merits of the product and 

persuade target customers to buy it. 

Promosi adalah aktifitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya. 
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2.3 Produk 

2.3.1 Definisi Produk 

Produk menurut Kotler dan Amstrong (2014:248) adalah “product as anything 

that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption that might 

satisfy a want or need.”   

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, 

akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memenuhi keinginan atau kebutuhan. 

Drs. H. Indriyo Gitosudarmo, M. Com. (Hons) (2014:217-220) mengungkapkan: 

“Produk dapat mencakup benda fisik, jasa, prestice, tempat, organisasi maupun ide.” 

Drs. H. Indriyo Gitosudarmo, M. Com. (Hons) (2014:215) berpendapat bahwa 

produk yang berhasil berarti produk tersebut merupakan produk yang dapat benar-benar 

memenuhi kebutuhan dari konsumennya. 

2.3.2 Aspek Produk 

 Menurut Drs. H. Indriyo Gitosudarmo, M. Com. (Hons) (2014:217-221) terdapat 

3 aspek yang perlu diperhatikan dari produk yaitu :  

a. Produk Inti (Core Product) 

Produk inti merupakan manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan dari konsumen yang 

mengkonsumsi suatu produk. 

b. Produk yang Diperluas (Augmented Product) 

Produk yang diperluas mencakup berbagai tambahan manfaat yang dapat dinikmati 

oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya.Tambahan manfaat itu dapat berupa 

pemasangan instalasi, pemeliharaan, pemberian garansi serta pengirimannya. 

Beberapa manfaat tambahan itu akan memperluas manfaat dari produk yang 

ditawarkan atau dipasarkan. Semakin banyak manfaat yang ditambahkan yang 
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terkandung dalam suatu produk akan menjamin keberhasilan produk tersebut di 

pasar. Perluasan manfaat suatu produk dapat dilakukan dengan memahami serta 

kemudian menerapkan suatu konsep yang disebut konsep “Generic Need” atau 

“Pangkal Kebutuhan”.Selain konsep yang telah dijelaskan di atas ada pula konsep 

yang lain yaitu : “Generic Product” atau “Pangkal Produk”. Generic Product atau 

pangkal produk adalah merupakan pangkal manfaat dari produk itu atau dapat pula 

dikatakan sebagai aspek atau manfaat terknis dari produk itu. Sedangkan pangkal 

kebutuhan atau Generic need adalah manfaat riil yang dibutuhkan dan diharapkan 

oleh pembeli terhadap produk yang dibelinya itu. Dalam membahas augment 

product ini kita perlu membedakannya dengan suatu pengertian yang sering 

membingungkan yaitu konsep “DIVERSIFIKASI PRODUK”.Konsep 

diversifikasi produk merupakan upaya untuk mengusahakan atau memasarkan 

beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. 

c. Produk Formal (Formal Product) 

Produk formal adalah produk yang merupakan “penampilan atau perwujudan” dari 

produk inti maupun perluasan produknya. Produk formal inilah yang lebih dikenal 

oleh kebanyakan pembeli sebagai daya tarik yang tampak langsung atau tangible 

offer  di mata konsumen. Dalam hal ini ada 5 (lima) komponen yang terdapat pada 

produk formal yaitu: 

- Desain/bentuk/coraknya. 

- Daya tahan/mutunya. 

- Daya tarik/keistimewaan. 

- Pengemasan/bungkusnya. 

- Nama merek/ brand name.  
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2.3.3.  Jenis Produk dan Klasifikasi Produk  

 Dalam bukunya Drs. H. Indriyo Gitosudarmo, M. Com. (Hons) (2014:220-225) 

berpendapat bahwa produk dapat dikelompokan menjadi atau dapat di klasifikasikan 

menjadi beberapa jenis yaitu : 

1. Berdasarkan daya tahan produk 

a. Barang tahan lama 

Barang tahan lama adalah barang yang berwujud yang biasanya untuk dipakai 

dalam waktu lama, misalnya alat perlengkapan rumah tangga, alat-alat dapur, 

mebel-mebel, televisi, lemari es dan sebagainya. Penjualan dan penawaran 

barang tahan lama pada umumnya dilakukan dengan cara memotivasi pembeli 

dengan pendekatan pribadi (personal selling), memberikan penjelasan mengenai 

keunggulan barang yang ditawarkan, kontinuitas supply-nya dan dalam hal ini 

biasanya memerlukan banyak garansi atau pelayanan purna jual.  

b. Barang tidak tahan lama 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi satu kali pemakaian. Misalnya makanan, minuman, sabun, minyak 

wangi dan sebagainya. Barang ini sering dibeli oleh karena itu haruslah mudah 

didapat (banyak pengecer) dan pembeli dimotivasi untuk mencoba produk serta 

membangun preferensi atau pilihannya melalui iklan yang intensif. 

c. Jasa 

Jasa adalah produk yang tidak berwujud yang biasanya berupa pelayanan yang 

dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan yang memasarkan jasa antara lain Salon 

Kecantikan, Rumah Sakit, Universitas, Biro Konsultasi Manajemen dan 

sebagainya. Pelayanan jasa diutamakan harus menjaga mutu, kredibilitas 

perusahaan pemberi jasa dan mudah menyesuaikan perkembangan. 
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2. Berdasarkan tujuan pembeliannya 

a. Barang konsumsi 

Barang konsumsi, adalah barang yang dibeli oleh masyarakat untuk dipakai 

sendiri atau dikonsumsikan sendiri guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari 

seperti makanan, minuman, pakaian, alat tulis, kendaraan bermotor dsb. Barang 

konsumen atau barang konsumsi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

yaitu: 

Produk sehari-hari 

Barang konvenien ini dapat dikatakan juga sebagai barang kebutuhan hidup 

sehari-hari. Barang-barang ini akan dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari 

untuk kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan ini memiliki sifat yang berfrekuensi 

pembelian tinggi tetapi dalam jumlah yang kecil.Oleh karena itu pemasaran 

haruslah menjangkau konsumen sedekat mungkin dengan mereka.Barang ini 

memiliki sifat tertentu yaitu bahwa frekuensi pembelian yang tinggi dan 

konsumen yang berkeinginan hanya dengan sedikit usaha untuk 

mendapatkannya.Barang yg termasuk konvenien seperti beras, sayuran, gula, 

kopi, sabun, pasta gigi dsb. Barang konvenien masih dapat dibedakan lagi 

menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 

1. Bahan kebutuhan pokok 

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang merupakan kebutuhan 

hidup sehari-hari. Tanpa barang tersebut konsumen tidak dapat bertahan 

hidup seperti beras, sayur-mayur, lauk-pauk, susu, kecap, sabun, pasta 

gigi serta pakaian. Pakaian juga termasuk ke dalam barang kebutuhan 

pokok. 

2. Barang impulsive (impulsive goods) 

Barang impulsif adalah barang yang biasanya dibeli tanpa rencana di 

mana konsumen secara mendadak setelah melihat barang tersebut di 

toko atau dijalan maka dia lalu tertarik dan kemudian membelinya.Oleh 

karena itu biasanya barang tersebut diletakkan di dekat kasir dengan 
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harapan mudah melihatnya, sehingga lalu tertarik dan terjadi pembelian 

yant tak direncanakan (impuls buying). 

3. Barang darurat (emergency goods) 

Barang darurat adalah barang yang dibeli untuk kebutuhan-kebutuhan 

mendadak biasanya yang tidak dapat ditunda seperti obat-obatan, alat 

pemadam kebakaran, ban serep dsb. 

Barang pelengkap (Shopping goods) 

Barang shopping adalah barang kebutuhan yang mana terhadap barang 

tersebut dalam proses pemilihan dan pembeliannya konsumen terlebih dahulu 

membandingkan dan mempertimbangkan dengan matang berbagai hal yang 

berkaitan dengan barang tersebut. Pertimbangan tersebut biasanya meliputi 

perbandingan keserasian, mutu, harga, warna, model, model dsb.Barang 

tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok karena tanpa barang tersebut 

konsumen tetap dapat bertahan hidup.Oleh karena itu barang tersebut disebut 

barang pelengkap atau perlengkapan rumah tangga.Contohnya seperti alat-alat 

dapur, hiasan dinding, dsb. 

Barang mewah/spesial (Speciallty goods) 

Barang spesial atau barang mewah merupakan barang kebutuhan sehari-hari 

yang pada umumnya harganya mahal dankebutuhannya tidak banyak 

jumlahnya serta frekuensi pembeliannya pun sangat kecil.Sebagai contoh jenis 

barang spesial ini seperti mobil, video camera, antene parabola dsb. 

b. Barang industrial 

Barang industrial adalah barang yang dibeli oleh perorangan atau organisasi 

dengan tujuan untuk dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis atau untuk 

berusaha lagi.Dalam hal ini barang tersebut setelah dibelinya dapat langsung 

diperjualbelikan kembali atau mungkin harus diolah terlebih dahulu. 

– bahan dasar dan suku cadang 

– perlengkapan pabrik dan perusahaan 
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  Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012:250-252) produk dan jasa jatuh 

ke dalam dua kelas yang luas berdasarkan jenis konsumen yang menggunakannya: produk 

konsumen dan produk industri. Didefinisikan secara luas, produk ini juga mencakup entitas 

berharga lain seperti pengalaman, organisasi, orang, tempat, dan ide-ide. 

1. Produk Konsumen 

Produk konsumen produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk 

konsumsi pribadi. Pemasar biasanya mengklasifikasikan produk dan layanan ini 

lebih didasarkan pada bagaimana konsumen pergi tentang membeli mereka. 

Produst konsumen termasuk produk sehari-hari, produk shopping, produk 

khusus, produk yang tidak dicari. 

Produk sehari-hari adalah produk konsumen dan layanan yang 

pelanggan biasanya sering membeli, segera, dan dengan perbandingan minimal 

dan usaha membeli. Contohnya termasuk deterjen, permen, majalah, dan 

makanan cepat saji. Produk kenyamanan biasanya murah, dan pemasar 

menempatkan mereka di banyak lokasi untuk membuat mereka tersedia ketika 

pelanggan membutuhkan atau menginginkan mereka. 

Produk shopping lebih jarang membeli produk dan layanan yang pelanggan 

membandingkan dengan hati-hati pada kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya 

konsumen. Ketika membeli produk dan jasa belanja, konsumen menghabiskan 

banyak waktu dan usaha dalam mengumpulkan informasi dan membuat 

perbandingan. Contohnya termasuk furnitur, pakaian, mobil bekas, peralatan 

utama, dan hotel dan maskapai layanan. Produk belanja pemasar biasanya 

mendistribusikan produk mereka melalui outlet listrik tetapi memberikan lebih 

dalam dukungan penjualan untuk membantu pelanggan dalam upaya 

perbandingan mereka.  

Produk Khusus adalah produk dan jasa konsumen dengan karakteristik 

unik atau identifikasi merek yang kelompok yang signifikan dari pembeli 
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bersedia untuk melakukan upaya pembelian khusus. Contohnya termasuk merek 

tertentu atau mobil, peralatan fotografi harga tinggi, pakaian desainer, dan 

layanan spesialis medis atau hukum. Sebuah mobil Lamborghini, misalnya, 

adalah produk khusus karena pembeli biasanya bersedia untuk perjalanan jarak 

jauh untuk membeli satu. Pembeli biasanya tidak membandingkan produk 

khusus. Mereka berinvestasi hanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

dealer membawa produk inginkan. 

Produk yang tidak dicari adalah produk konsumen bahwa konsumen baik 

tidak tahu tentang atau tahu tentang tetapi biasanya tidak mempertimbangkan 

membeli. Kebanyakan inovasi baru utama adalah tidak dicari sampai konsumen 

menjadi sadar mereka meskipun iklan. Contoh klasik dari dikenal tapi tidak 

dicari produk dan jasa yang asuransi jiwa, jasa pemakaman direncanakan, dan 

donor darah Palang Merah. BHY sifatnya, produk yang tidak dicari memerlukan 

banyak iklan, personal selling, dan upaya pemasaran lainnya. 

2.   Produk Industri 

Produk industri adalah mereka dibeli untuk diproses lebih lanjut atau untuk 

digunakan dalam melakukan bisnis. Dengan demikian, perbedaan antara produk 

konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan yang produk yang dibeli. 

Jika konsumen membeli mesin pemotong rumput untuk digunakan di sekitar 

rumah, yth pemotong rumput adalah produk konsumen. Jika konsumen yang 

sama membeli mesin pemotong rumput yang sama untuk digunakan dalam 

bisnis lansekap, mesin pemotong rumput adalah produk industri.  

Tiga kelompok produk industri dan jasa meliputi bahan dan suku 

cadang, barang modal, dan persediaan dan jasa. Bahan dan bagian termasuk 

bahan baku dan bahan diproduksi dan bagian. Bahan baku terdiri dari produk 

pertanian (gandum, kapas, ternak, buah-buahan, sayuran) dan produk alami 

(ikan, kayu, minyak mentah, bijih besi). Bahan diproduksi dan bagian terdiri 
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dari bahan komponen (besi, benang, semen, kabel) dan komponen (motor kecil, 

ban coran). Bahan yang paling diproduksi dan bagian yang dijual langsung ke 

pengguna industri. Harga dan layanan adalah faktor pemasaran utama; branding 

dan iklan cenderung kurang penting.  

Item modal adalah produk industri yang membantu dalam produksi pembeli 

atau operasi, termasuk instalasi dan peralatan aksesori. Instalasi terdiri dari 

pembelian besar seperti bangunan (pabrik, kantor) dan peralatan tetap 

(generator, menekan bor, sistem komputer besar, elevator). Aksesori peralatan 

termasuk peralatan portabel pabrik dan alat-alat (alat-alat tangan, truk angkat) 

dan peralatan kantor (komputer, mesin fax, meja). Mereka memiliki kehidupan 

lebih pendek dari instalasi dan hanya membantu dalam proses produksi.  

Kelompok akhir dari produk industri adalah persediaan dan jasa. 

Persediaan meliputi persediaan operasi (pelumas, batubara, kertas, pensil) dan 

perbaikan dan item pemeliharaan (cat, paku, sapu). Persediaan produk 

kenyamanan bidang industri karena mereka biasanya dibeli dengan minimum 

usaha atau perbandingan. Layanan bisnis meliputi pemeliharaan dan perbaikan 

(membersihkan jendela, perbaikan komputer) dan jasa konsultasi bisnis (hukum, 

konsultasi manajemen, periklanan). Layanan tersebut biasanya disediakan di 

bawah kontrak. 

2.3.4 Tingkatan Produk 

Dalam mengembangkan produk diperlukan pengetahuan bagi perusahaan mengenai 

tingkatan produk. Berikut penjelasan lima tingkatan produk menurut Kotler dan Keller 

(2012:326) :  

1. Pada tingkatan dasar adalah manfaat inti (core benefit) dimana layanan atau 

manfaat yang benar – benar dibeli pelanggan. Pemasaran harus melihat diri 

mereka sendiri sebagai penyedia manfaat.  
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2. Pada tingkatan kedua, pemasaran harus mengubah manfaat inti menjadi produk 

dasar (basic product).  

3. Pada tingkatan ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan 

(expected Product), sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan 

pembeli ketika mereka membeli produk ini.  

4. Pada tingkatan keempat, pemasar menyiapkan tingkatan tambahan (augmented 

product) yang melebihi harapan pelanggan.  

5. Tingkatan terakhir adalah produk potensial (potential product), yang mencakup 

semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah 

produk atau penawaran dimasa depan.  

Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang dapat 

memberikan nilai tambah pada produk yang mereka tawarkan, sehingga produk yang 

ditawarkan tidak hanya memberikan kepuasan saja kepada konsumen tetapi memberikan 

daya tarik lain bagi konsumen sehingga konsumen  menjadi loyal terhadap produk.  

2.3.5 Daya Tahan dan Keberwujudannya Produk 

Produk menurut Kotler dan Keller (2012:327) digolongkan menjadi tiga kelompok 

menurut ketahanan dan keberwujudannya : 

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

barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. 

b. Barang tahan lama (durable goods) adalah barang –barang berwujud yang 

biasanya dapat digunakan untuk waktu lama. 

c. Jasa (service) adalah produk yang tidak berwujud yang tidak dapat dipisahkan, 

bervariasi dan mudah habis. 
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2.3.6 Hirarki Produk 

Hirarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang 

memuaskan kebutuhan tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2012:336)  terdapat enam 

hierarki produk, diantaranya sebagai berikut :  

1. Keluarga kebutuhan (need family), kebutuhan inti yang mendasari keberadaan 

keluarga produk.  

2.  Keluarga produk (product family), semua kelas produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal. 

3. Kelas produk (product class), kelompok produk didalam keluarga yang dikenal 

memiliki fungsional tertentu yang koheren. Dikenal juga sebagai katagori 

produk.  

4. Lini produk (product line), kelompok produk didalam kelas produk yang 

berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada 

kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang 

sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Lini produk dapat terdiri dari 

berbagai merek, atau satu merek keluarga atau merek individu yang sudah 

diperluas lininya.  

5. Jenis produk (product type), sekelompok barang didalam lini produk yang 

berbagi satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk.  

6.  Barang (item) disebut juga unit penyimpanan stok (stockkeeping unit) atau 

varian produk (product variant), unit yang berbeda didalam lini produk atau 

merek yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa 

atribut lainnya.  
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Pada dasarnya setiap produk secara hirarki berhubungan dengan produk tertentu 

lainnya, dengan hirarki akan terlihat bagaimana hubungan diciptakannya suatu produk 

sehingga produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2.3.7 Bauran Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2012:336-337), bauran produk adalah kumpulan 

semua lini dan jenis produk yang ditawarkan oleh penjual agar dibeli oleh pembeli. Bauran 

produk terdiri dari :  

1. Tingkat Keleberan Produk. Lebar bauran produk mengacu pada jumlah lini 

produk berbeda yang ditawarkan perusahaan. 

2. Tingkat kepanjangan produk. Panjang bauran produk mengacu pada jumlah 

seluruh jenis barang yang dibuat perusahaan.  

3.  Tingkat kedalam produk. Dalam bauran produk merujuk pada jumlah versi yang 

ditawarkan dari setiap produk dalam lini. 

4.  Konsistensi bauran produk. Konsistensi bauran produk merujuk pada sebesarapa 

dekat hubungan berbagai lini produk dalam pemakaian akhir, persyaratan 

produksi, saluran distribusi atau dengan hal cara lain.  

Empat dimensi bauran produk mengizinkan perusahaan untuk memperluas bisnis 

mereka dengan empat cara bauaran tersebut. Bisa dengan menambah lini produk, 

memperlebar bauarn produknya, memperpanjang lini produk, menambah varian produk 

pada lini produk tersebut, dan perusahaan bisa mencapai konsistensi yang lebih dari lini 

produk. 
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2.4 Atribut produk 

2.4.1 Definisi Atribut Produk 

Atribut Produk dapat menggambarkan tentang suatu produk yang akan dibeli oleh 

konsumen. Untuk menggambarkan gambaran yang jelas tentang atribut produk, msks 

penulis mengemukakan beberapa definisi tentang atribut produk menurut para ahli. 

Atribut Produk adalah unsur-unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek, 

kualitas, kemasan, label , jaminan dan harga (Tjiptono:103) (dikutip dari D. A. Kolopita 

dan A. S. Soegoto 2015).  

Sedangkan menurut Simamora (2001:103) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012) 

Atribut Produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli 

produk seperti harga, kualitas, kelengkapan sungsi (fitur), desain, layanan purna jual dan 

lain-lain. 

2.4.2 Unsur-Unsur Atribut Produk 

Menurut Tjiptono (2008:104) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012) unsur-unsur yang 

penting dalam atribut produk diantaranya meliputi : 

1. Merek 

Merupakan nama, istilah, tanda, symbol atau lambang, warna, desai, gerak, atau 

kombinasi atribut- atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan 

identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek digunakan oleh 

perusahaan untuk beberapa tujuan yaitu sebagai identitas yang bermanfaat dan 

membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing, alat promosi, membina 

citra, dan untuk mengendalikan pasar. 
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2. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi- 

fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang 

dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga 

pada produk secara keseluruhan. 

3. Fitur Produk 

Fitur Produk merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Menjadi produsen 

yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai menjadi salah 

satu cara yang efektif untuk bersaing. 

4. Gaya dan Desain Produk 

Konsep desain lebih luas dibandingkan gaya. Gaya semata- mata menjelaskan 

penampilan produk tertentu. Gaya yang sensasional mungkin akan dapat perhatian 

dan mempunyai nilai seni, tetapi tidak selalu membuat produk tertentu berkinerja 

lebih baik. Sedangkan desain bukan sekedar tampilan saja, tetapi termasuk ke dalam 

jantung produk. Desain yang baik dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan 

produk dan juga penampilannya. 

5. Pelayanan (Service) 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Salah satu untuk mendiferensiasikan suatu perusahaan adalah 

memberikan pelayanan yang tidak berkualitas dibandingkan dengan pesaing secara 

konsisten. Pelayanan mempunyai sumbangan penting terhadap keberhasilan produk 

dalam bersaing di pasar.  

6. Jaminan (Guaranted) 

Adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada 

konsumen, para konsumen akan diberi ganti rugi bila produknya ternyata tidak 

dapat berfungsi sebagai mana yang diharapkan atau dijanjikan. 
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7. Harga (Price) 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas sesuatu barang atau layanan yang 

diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang diperlukan konsumen untuk 

suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan atau kepemilikan barang atau jasa. 

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga yang tepat. 

Bagi pembeli harga memberikan dampak ekonomis dan psikologis. 

Dampak ekonomisnya berkaitan dengan daya beli, sebab harga merupakan 

biaya (cost) bagi pembeli. Semakin tinggi harga semakin sedikit produk yang bisa 

mereka beli begitu juga sebaliknya. Sedangkan dampak psikologisnya yaitu apabila 

harga suatu produk tinggi maka mencerminkan kualitas tinggi dan harga rendah 

mencerminkan kualitas rendah pula. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2014:253-254) unsur-unsur atribut produk 

dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Product Quality (Kualitas Produk) 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang 

dihasilkan, kemudahan operasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga 

pada produk secara keseluruhan. 

2. Produk Featutes (Fitur Produk) 

Fitur produk merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi persaingan. Menjadi produsen 

awal yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai menjadi 

salah satu cara yang efektif untuk bersaing. 

3. Product Style and Desain (Gaya dan Desain Produk) 

Gaya semata-mata menjelaskan penampilan produk tertentu. Gaya mengedepankan 

tampilan luar dan membuat orang bosan. Gaya yang sensasional mungkin akan 

mendapat perhatian dan mempunyai nilai seni, tetapi tidak selalu membuat produk 

tertentu berkinerja dengan baik. Berbeda dengan gaya, desain bukan sekedar 
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tampilan setipis kulit ari, tetapi desain masuk ke jantung produk. Desain yang baik 

dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga penampilannya. 

Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, 

memotong biaya produksi dan memberikan keunggulan bersaing di pasar sasaran. 

2.5  Minat Beli Konsumen  

2.5.1 Jenis Perilaku Pembelian 

 Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada keputusan 

pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak 

pertimbangan pembelian dan lebih banyak peserta. 

 Kotler dan Amstrong (2014:174-175), membedakan empat jenis perilaku 

pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam pembelian dan 

tingkat perbedaan antara merek, yaitu : 

1. Perilaku Pembelian Yang Rumit (Complex Buying Behavior)  

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas di antara 

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

yang mahal, tidak sering dibeli, berisiko dan dapat mencerminkan diri pembelinya, 

seperti mobil, jam tangan, pakaian, dan lain-lain. 

Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan 

harus berusaha untuk mengetahuinya. Sehingga pemasar harus menyusun strategi 

untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut produk, 

kepentngannya, tentang perusahaan, dan atribut penting lainnya. 
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2. Perilaku Pembelian Pengurangan Ketidaknyamanan (Dissionance Reducing Buying 

Behavior) 

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. 

Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang harganya mahal, tidak 

sering dieli, berisiko, dan membeli secara relative cepat karena perbedaan merek 

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

3. Perilaku Pembelian Karena Ada Kebiasaan (Habitual Buying Behavior) 

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan 

kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena 

merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut. Setelah 

membeli, nereka tidak mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk 

tersebut karena mereka tidak terlihat dengan produk. Perilaku ini biasanya terjadi 

pada produk-produk seperti gula, garam, deterjen, dan lain-lain.  

4. Perilaku Pembelian Yang Mencari Variasi (Variety Seeking Buying Behavior) 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat merek 

yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari keragaman dan bukan 

kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan merupakan suatu yang mutlak. 

Perilaku seperti ini biasanya terjadi pada produk-poduk yang sering dibeli, harga 

murah dan konsumen sering mencoba merek-merek baru. 

2.5.2 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian Kotler dan Amstrong (2014:176). Model ini menekankan bahwa proses 

pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. Setiap 

konsumen tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat. 

Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka membalik tahap-tahap tersebut. 
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Gambar 2.1 

Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2014:176) 

 

Proses pembelian konsumen menurut Kotler dan Amstrong (2014:176-177) 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan Masalah (Need Recognition) 

Proses dimulai saat pembelian menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembelian merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan yang diinginkan. 

Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun eksternal. 

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar 

dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan 

kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi 

pemasaran yang mampu memicu minat konsumen.  

2. Pencarian Informasi (Information Search) 

Konsumen yang terdorong kebutuhan mungkin, atau mungkin juga tidak, 

mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan poduk itu berada 

di dekatnya, mungkin konsumen akan langsung membelinya. Jika tidak, kebutuhan 

konsumen ini hanya akan menjadi ingatan saja. 

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok : 

 Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

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

 Sumber public : media massa, organisasi penentuan peringkat konsumen. 

 Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

Pengenalan 

Masalah 

Evaluasi 

Alternatif 

Perilaku Pasca 

Pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

Pencarian 

Informasi 
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Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatnya. Yang pertama 

adalah perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi yang 

sedang-sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan 

mencari informasi dari segala sumber. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternatives) 

Konsumen akan memproses informasi rentang pilihan merek untuk 

membuat keputusan terakhir. Pertama, kita melihat bahwa konsumen mempunyai 

kebutuhan. Konsumen akan mencari manfaat tertentu dan selanjutnya melihat 

kepada atribut produk. Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda untuk 

setiap produk sesuai dengan kepentingannya. Kemudian konsumen mungkin akan 

mengembangkan himpunan kepercayaan merek. Konsumen juga dianggap memiliki 

fungsi utilitas, yaitu bagaimana konsumen mengharapkan kepuasan produk 

bervariasi menurut tingkat alternatif tiap cirri. Dan akhirnya konsumen akan tiba 

pada sikap ke arah alternatif merek melalui prosedur evaluasi atribut.  

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek 

yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk 

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

di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap 

orang lain dan faktor kedua adalah keadaan yang tidak terduga.  

5. Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli. Para 

pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan 

pemakaian pasca pembelian. 

2.5.3 Minat Beli 

 Dalam usaha menarik atau menumbuhkan minat beli konsumen, pemasar harus 

terlebih dahulu memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan. Menurut 
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McCharty (2002:298) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012), minat beli merupakan dorongan 

yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan 

kebutuhannya. 

Menurut Bearman (2001:202) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012) timbulnya minat 

beli konsumen disebabkan oleh unsur-unsur yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 

1. Rangsangan 

Rangsangan merupakan suatu isyarat yang ditujukan untuk mendorong atau 

menyebabkan seseorang bertindak. 

2. Kesadaran 

Kesadaran merupakan sesuatu memasuki pikiran seseorang. Kesadaran dipengaruhi 

oleh pertimbangan atas barang atau jasa itu sendiri. 

3. Pencarian Informasi 

Aspek pencarian informasi terdiri dari enam bagian, yaitu : 

a. Informasi intern  

Bersumber dari pribadi konsumen itu sendiri dalam memilih barang atau jasa 

yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya.  

b. Informasi ekstern 

Informasi yang diperoleh dari luar diri konsumen, seperti iklan (media cetak dan 

penjualan langsung) dan sumber social (keluarga, teman, kolega). 

c. Memastikan yang khas dari setiap pilihan yang ada 

Pada tahap ini konsumen mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 

cirri dan sifat dari setiap pilihan. Setelah menentukan pilihannya, maka 

konsumen memutuskan barang yang akan dibelinya. 

d. Pemilihan alternatif 

Tahap ini dilakukan jika beberapa barang dan jasa merupakan suatu pilihan 

yang sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia. 

e. Pembelian  

Suatu tahap konsumen telah menentukan pilihannya dan benar-benar bertindak 

membeli barang atau jasa tersebut dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk 
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ditukar dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Di dalam pembelian 

terdapat faktor atas reaksi yang mempengaruhinya, antara lain : 

1. Tempat pembelian 

2. Bentuk pembelian 

3. Barang atau jasa yang tersedia 

f. Tempat dimana membeli 

Tempat pembelian merupakan salah satu pertimbangan konsumen ketika akan 

membeli barang atau jasa. Sebuah toko atau penyalur yang memiliki citra yang 

baik dalam pandangan konsumen untuk berbelanja lebih lanjut, sehingga 

diharapkan konsumen terbiasa membeli di tempat yang sama. 

2.6 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli 

Atribut Produk adalah unsur-unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek, kualitas, 

kemasan, label , jaminan dan harga (Tjiptono:103) (dikutip dari D. A. Kolopita dan A. S. 

Soegoto 2015). Sedangkan menurut Simamora (2001:103) (dikutip dari Arifani, Nissa 

2012) Atribut Produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat 

membeli produk seperti harga, kualitas, kelengkapan sungsi (fitur), desain, layanan purna 

jual dan lain-lain. Menurut McCharty (2002:298) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012), 

minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang 

dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

2.7   Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai atribut produk dan minat 

beli. Analisis penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh oleh peneliti tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Peneliti Judul Metode 

1 Nissa Nurafni 

(2012) 

 

Universitas Widyatama 

Bandung 

Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap Minat 

Beli Pada Produk 

Kendaraan Bernotor 

Merek TVS Neo X3i  

Deskriptif dan 

Verifikatif 

2 D. A. Kolopita dan A. 

S. Soegoto 

(2015) 

 

Universitas Sam 

Ratulangi Manado 

Analisis Atribut Produk 

Dan Harga Terhadap 

Minat Beli Mobil 

Suzuki Ertiga Di Kota 

Manado 

Asosiatif 

3 Dery Arfian 

Yudiantana 

(2015) 

 

Universitas Widyatama 

Bandung 

Pengaruh Ekuitas Merek 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen Motor 

Yamaha JFI Di Bandung 

Deskriptif dan 

Verifikatif 
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2.8   Kerangka pemikiran 

 Kerangka pemikiran dtuhukan untuk menggambrkan tentang paradigma penelitian 

sebagai jawaban atas masalah dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut 

terdapat satu variabel independen (Atribut Produk) yang mempengaruhi satu variabel 

dependen (Minat Beli). Penulis dalam penilitian ini ingin mengetahui pengaruh atribut 

produk tehadap minat beli sepeda Yamaha MT-25 di kota Bandung. 

Atribut Produk didefinisikan sebagai unsur-unsur yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi 

merek, kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, pelayanan, jaminan dan 

harga Tjiptono (2008:104) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012). Sedangkan menurut 

Simamora (2001:103) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012) Atribut Produk adalah faktor-

faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli produk seperti harga, 

kualitas, kelengkapan sungsi (fitur), desain, layanan purna jual dan lain-lain. 

Menurut Tjiptono (2008:104) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012) unsur-unsur yang 

penting dalam atribut produk diantaranya meliputi : 

1. Merek 

Merupakan nama, istilah, tanda, symbol atau lambang, warna, desai, gerak, atau 

kombinasi atribut- atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan 

identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek digunakan oleh 

perusahaan untuk beberapa tujuan yaitu sebagai identitas yang bermanfaat dan 

membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing, alat promosi, membina 

citra, dan untuk mengendalikan pasar. 

2. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi- 

fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang 

dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga 

pada produk secara keseluruhan. 
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3. Fitur Produk 

Fitur Produk merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Menjadi produsen 

yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai menjadi salah 

satu cara yang efektif untuk bersaing. 

4. Gaya dan Desain Produk 

Konsep desain lebih luas dibandingkan gaya. Gaya semata- mata menjelaskan 

penampilan produk tertentu. Gaya yang sensasional mungkin akan dapat perhatian 

dan mempunyai nilai seni, tetapi tidak selalu membuat produk tertentu berkinerja 

lebih baik. Sedangkan desain bukan sekedar tampilan saja, tetapi termasuk ke dalam 

jantung produk. Desain yang baik dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan 

produk dan juga penampilannya. 

5. Pelayanan (Service) 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Salah satu untuk mendiferensiasikan suatu perusahaan adalah 

memberikan pelayanan yang tidak berkualitas dibandingkan dengan pesaing secara 

konsisten. Pelayanan mempunyai sumbbangan penting terhadap keberhasilan 

produk dalam bersaing di pasar.  

6. Jaminan (Guaranted) 

Adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada 

konsumen, para konsumen akan diberi ganti rugi bila produknya ternyata tidak 

dapat berfungsi sebagai mana yang diharapkan atau dijanjikan. 

7. Harga (Price) 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas sesuatu barang atau layanan yang 

diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang diperlukan konsumen untuk 

suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan atau kepemilikan barang atau jasa. 

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga yang tepat. 

Bagi pembeli harga memberikan dampak ekonomis dan psikologis. 
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Menurut McCharty (2002:298) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012), minat beli 

merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang dan jasa 

dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

 Menurut Bearman (2001:202) (dikutip dari Arifani, Nissa 2012) timbulnya minat 

beli konsumen disebabkan oleh unsur-unsur yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 

1. Rangsangan 

Rangsangan merupakan suatu isyarat yang ditujukan untuk mendorong atau 

menyebabkan seseorang bertindak. 

2. Kesadaran 

Kesadaran merupakan sesuatu memasuki pikiran seseorang. Kesadaran dipengaruhi 

oleh pertimbangan atas barang atau jasa itu sendiri. 

3. Pencarian Informasi 

Aspek pencarian informasi terdiri dari enam bagian, yaitu : 

a. Informasi intern  

Bersumber dari pribadi konsumen itu sendiri dalam memilih barang atau jasa 

yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya.  

b. Informasi ekstern 

Informasi yang diperoleh dari luar diri konsumen, seperti iklan (media cetak dan 

penjualan langsung) dan sumber social (keluarga, teman, kolega). 

c. Memastikan yang khas dari setiap pilihan yang ada 

Pada tahap ini konsumen mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 

cirri dan sifat dari setiap pilihan. Setelah menentukan pilihannya, maka 

konsumen memutuskan barang yang akan dibelinya. 

d. Pemilihan alternatif 

Tahap ini dilakukan jika beberapa barang dan jasa merupakan suatu pilihan 

yang sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia. 
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e. Pembelian  

Suatu tahap konsumen telah menentukan pilihannya dan benar-benar bertindak 

membeli barang atau jasa tersebut dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk 

ditukar dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Di dalam pembelian 

terdapat faktor atas reaksi yang mempengaruhinya, antara lain : 

a. Tempat pembelian 

b. Bentuk pembelian 

c. Barang atau jasa yang tersedia 

f. Tempat dimana membeli 

Tempat pembelian merupakan salah satu pertimbangan konsumen ketika akan 

membeli barang atau jasa. Sebuah toko atau penyalur yang memiliki citra yang 

baik dalam pandangan konsumen untuk berbelanja lebih lanjut, sehingga 

diharapkan konsumen terbiasa membeli di tempat yang sama. 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribut Produk 

(X) 

 Merek 

 Kualitas Produk 

 Fitur Produk 

 Gaya dan Desain Produk 

 Pelayanan 

 Jaminan 

 Harga 

 

Minat Beli 

(Y) 

 Minat beli berdasarkan 

pengenalan 

 Minat beli berdasarkan 

manfaat 

 Minat beli berdasarkan 

ketertarikan 

 Minat beli berdasarkan fitur 

 Minat beli 
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2.9   Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Atribut produk bepengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Yamaha 

MT-25 di Kota Bandung” 

 


