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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan suatu kunci suksesnya sebuah perusahaan, karena 

pemasaraan memegang peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan 

input maupun output yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan. Kegiatan 

pemasaran sebagaimana telah diketahui yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan agar barang atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan dapat sampai ke 

tangan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan. Perusahaan yang memiliki 

pemasaran yang baik akan mampu mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan yaitu memperoleh laba yang maksimal untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Menurut American Marketing Association (AMA) dikutip oleh Kotler dan 

Keller (2009:5), sebagai berikut : 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut William J Stanton, Michael J Etzel 

dan Bruce J Walker dikutip dalam buku DjaslimSaladin (2003:2), sebagai 

berikut : 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang diracang 

untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan 

dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemasaran adalah suatu sistem kegiatan bisnis (organisasi) yang menciptakan 
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suatu produk atau jasa yang dapat memberikan nilai dan memuaskan keinginan 

para pelanggan dan dapat  mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.  

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Manajemen pemasaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, yakni 

untuk merancang suatu produk hingga siap untuk dipasarkan dan dapat diterima 

dengan baik oleh konsumen, proses tersebut mulai dari pencarian bahan baku, 

pengelolaan, promosi serta penetapan harga jual dilakukan oleh manajemen 

pemasaran. Dan dalam proses pemasaran dibutuh manajemen yang baik untuk 

mengelola semua kegiatan pemasaran dengan baik dan sesuai dengan fungsinya.  

Pengertian manajemen pemasaran menurut Philip William J. Shultz dikutip 

dalam buku Prof. Dr. H. Buchari Alma (2005:130), sebagai berikut: 

Manajemen pemasaran ialah merencanakan,pengarahan, serta pengawasan 

seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:5), sebagai 

berikut : 

Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul 

Dan ada pun pengertian Philip Kotler di dalam buku DjaslimSaladin (2003:4), 

sebagai berikut : 

“Marketing management is the process of planning and executing the 

conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and 

services to creates exchanges that satisty individual and organization 

goals” 

Dari berbagai definisi di atas dapat di katakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan terciptanya suatu 
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produk atau jasa dan meningkatkan kualitas serta pelayanan secara efektif dan 

efesien yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen juga mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

2.1.3 Tujuan Pemasaran  

 Tujuan dari pemasaran itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan daripada konsumen. Agar produk bisa laku dipasaran, produk dikenal 

luas dan konsumen yang membeli produk semakin bertambah. Karena pemasaran 

harus menghasilkan seorang pelanggan baru yang siap membeli produknya.  

Menurut Peter Drucker ahli manajemen dalam buku Kotler dan Keller (2009:6) 

menyebutkan tujuan pemasaran, sebagai berikut:  

Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan 

baik sehingga produk dan jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga 

dapat terjual sendiri 

Sedangkan tujuan pemasaran menurut DjaslimSaladin (2003:4), sebagai berikut: 

Tujuan pemasaran adalah untuk mempengaruhi tingkat, jangkauan waktu, 

komposisi permintaan, sehingga membantu organisasi mencapai 

sasarannya 

Ada pun menurut Kotler (2007:6), tujuan pemasaran adalah: 

Menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi dan agar konsumen 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tujuan dari 

pemasaran itu sendiri sama yakni untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

konsumen agar konsumen merasa puas, dan perusahaan juga mampu mencapai 

profit yang telah ditetapkan. 



12 
 

2.2 Pengertian Kualitas Produk 

 Kualitas produk adalah hal terpenting yang ada dalam suatu produk. Dari 

kualitas produk sudah dapat mencerminkan apakah produk tersebut layak atau 

tidak layak untuk dikonsumsi dan juga menjadi tolak ukur kepuasaan yang 

dirasakan oleh konsumen. Kualitas produk pun dapat sebagai alat pembeda antara 

satu produk dengan produk pesaing.  

Definisi kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong (2012:283) yang 

dikutip dalam Basrah dan Samsul (2012), sebagai berikut : 

“The ability of a product to perform its functions, it includes the product’s 

overall durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and 

other valued attributes”  

Adapun definisi kualitas produk menurut John F. Welch Jr., dalam buku Kotler 

dan Keller (2009:143), sebagai berikut : 

Kualitas produk adalah jaminan terbaik kami atas loyalitas pelanggan, 

pertahanan terkuat kami menghadapi persaingan luar negeri, dan satu-

satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan 

Dari beberapa pengertian kualitas produk menurut para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk adalah jaminan yang diberikan oleh 

perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan sebagai keunggulan juga 

suatu ciri pembeda dengan produk pesaing. Kualitas produk ini sangat penting 

ketika sekali saja produk tersebut mengalami kualitas yang kurang baik maka 

konsumen akan kecewa dan tidak akan membeli produk tersebut lagi. Apalagi jika 

terjadinya Word-of-mouth kepada konsumen lain akan berdampak buruk terhadap 

image produk. Oleh karena itu perusahaan harus semaksimal mungkin dalam 

menjaga kualitas produk agar konsumen loyal terhadap produknya. Serta 

meningkatkan kembali mutu dan kualitas dari produk tersebut terus mencoba 

melakukan inovasi produk. 
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2.2.1 Dimensi Kualitas Produk  

 Dimensi kualitas produk menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd 

(2005:422) dalam Basrah dan Samsul (2012) terdiri dari :  

1. Performance (kinerja) yaitu berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuah produk. 

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama umur produk bertahan 

sebelum produk tersebut harus diganti.  

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana produk memenuhi spesifikasi atau tidak ditemukannya cacat 

pada produk. 

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau ketertarikan konsumen terhadap 

produk.  

5. Reliabilty (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. 

6. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk.  

7. Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari 

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena 

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan 

informasi atas produk yang bersangkutan. 

2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas  

 Kualitas yang dihasilkan oleh tiap perusahaan memiliki perbedaan, karena 

faktor-faktor yang terkandung di dalam juga beragam. Ada beberapa faktor yang 

menentukan bahwa suatu produk dapat memenuh standar yang telah ditentukan 

atau tidak menurut Garvin (1998) faktor-faktornya diantara lain :  

1. Manusia, peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan 

akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap baik buruknya 

kualitas dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maka aspek 
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manusia perlu mendapat perhatian yang cukup. Dengan mengadakan 

latihan-latihan, pemberian motivasi, kesejahteraan. 

2. Manajemen, tanggung jawab atas kualitas produk dalam perusahaan 

diberikan kepada beberapa kelompok yang biasa disebut  Function Group. 

Dalam hal ini pemimpin harus melakukan koordinasi yang baik, maka 

dapat tercapai suasana kerja yang harmonis keadaan ini memungkinkan 

perusahaan untuk mempertahankan kualitas dari produk yang dihasilkan. 

3. Uang, perusahaan harus menyediakan biaya untuk mempertahankan atau 

meningkatkan kualitas produknya.  

4. Bahan baku, merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan 

mempengaruhi terhadap kualitas produk. Perusahaan harus 

memperhatikan beberapa hal antara lain : seleksi sumber dari bahan baku, 

penyimpanan. 

5. Mesin dan peralatan, mesin serta peralatanyang digunakan dalam proses 

produksi akan mempengaruhi terhadap kualitas produk yang dihasilkan 

perusahaan. Peralatan yang sudah tidak ekonomis akan menyebabkan 

rendahnya kualitas produk yang dihasilkan.  

2.3 Pengertian Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen merupakan suatu sifat yang subyektif karena 

perasaan puas antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda, walaupun 

produk yang digunakan sama namun tingkat kepuasan tiap orang berbeda. Namun 

jika kepuasan konsumen sudah terpenuhi maka akan terciptanya sebuah loyalitas 

pada konsumen tersebut.  

Menurut Djaslim Saladin (2003:9)  kepuasan konsumen adalah : 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) 

suatu produk dan harapan-harapannya 

Kepuasaan konsumen ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
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S = f ( E : P ) 

Dimana ; 

 S = Satisfaction (kepuasan) 

 F = function (fungsi faktor) 

 E = Expectation (harapan-harapan) 

 P = Performance (kinerja) 

Harapan pelanggan dapat bersumber dari berbagai hal, seperti dari pengalaman 

pembelian sebelumnya, teman, dan informasi pasar. Kepuasan pelanggan dapat 

menciptakan loyalitas atau citra yang tinggi pelanggan. Misalnya citra terhadap 

merek produk/perusahaan.  

Sedangkan kepuasan konsumen menurut Tjiptono (2008:24) sebagai berikut : 

Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut (word-of-mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan 

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja 

atau hasil yang dirasakan. Pengertian ini didasarkan pada disconfirmation 

paradigm dari oliver (dalam Engel, et al., 1990; Pawitra, 1993). Konsep 

kepuasan konsumen ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Konsumen  

 

       Meskipun umumnya definisi yang diberikan diatas menitikberatkan pada 

kepuasan/ketidakpuasan terhadap produk atau jasa, pengertian tersebut juga dapat 

diterapkan dalam penilaian kepuasan/ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan 

tertentu karena keduanya berkaitan erat (Peterson dan Wilson, 1992; Pawitra, 

1993) dalam buku Tjiptono (2003:25) 

2.3.1 Faktor Kepuasan Konsumen  

 Dalam menentukan kepuasan konsumen ada 5 faktor yang harus 

diperhatikan (Lupyoardi 2006) antara lain :  

1. Kualitas Produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas  
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Perusahaan 
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Tingkat Kepuasan 

Konsumen 



17 
 

2. Kualitas Pelayan atau Jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan  

3. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cendrung mempunyai tingkat kepuasan yang 

tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi 

self esteem yang membuat pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu 

4. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan 

5. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

atau tidak perlu membuang waktu untuk menapatkan suatu produk atau 

jasa cendrung puas terhadap produk atau jasa tersebut 

2.3.2 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan  

Kotler , el al., (1996) dalam buku Tjiptono (2008:34-35) mengidentifikasi 4 

metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang 

digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat 

strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu 

komentar (yang bisa diisi langsung maupun yag bisa dikirim via pos 

kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain. 

Informasi-informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan 

ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 

memungkinkanya untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 

mengatasi masalah-masalah yang timbul.  
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2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) 

untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli pontensial 

produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkantemuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan 

pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk 

tersebut. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli 

atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan 

selanjutnya.  

4. Survai Kepuasan Pelanggan  

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang 

dilakukan dengan penelitian survai, baik dengan survai melalui pos, 

telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survai perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.  

2.3.3 Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen 

 Metode yang banyak digunakan dalam pengukuran kepuasan pelanggan 

adalah metode survai pelanggan. Dalam buku Tjiptono (2008:35-36) metode ini 

dapat menggunakan pengukuran dengan berbagai cara sebagai berikut:  

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan 

pertanyaan seperti “ungkapkan seberapa puas saudara terhadap pelayanan 

PT. ABC pada skala berikut : sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, 

sangat puas” (directly reported satisfaction). 
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2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan (derived dissatisfaction). 

3. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 

hadapi terkaitan dengan penawaran dari perusahaan dna juga diminta 

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka arankan (problem 

analysis). 

4. Responden dapat diminta untuk merangking berbagai elemen (atribut) dari 

penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa 

baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen 

(importance/performance ratings). 

2.3.4 Strategi Kepuasan Konsumen 

 Strategi kepuasan konsumen menyebabkan para pesaing harus berusaha 

keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu 

perusahaan. Adapun beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan menurut Tjiptono (2008:40-46) sebagai 

berikut : 

1. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing(McKenna, 1991), 

yaitu strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual 

berkelanjutannya, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata 

lain, dijalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus, yang 

pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga terjadi 

bisnis ulangan (repeat business). 

2. Strategi superior customer service, yaitu menawarkan pelayanan yang 

lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar, 

kemampuan sumber daya manusia, dan usah gigih agar dapat tercipta 

suatu pelayanan yang superior. 

3. Strategi unconditional guarantees atau extraordinary guarantees. Strategi 

ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan 
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yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan 

mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. 

4. Strategi penanganan keluhan yang efisien. Penanganan keluhan 

memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas 

menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas (atau bahkan menjadi 

„pelanggan abadi‟).  

5. Strategi peningkatan kinerja perusahaan, meliputi berbagai upaya seperti 

melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut 

komunikasi, salesmanship, dan public relations kepada pihak manajemen 

dan karyawan, memasukan unsur kemampuan untuk memuaskan 

pelanggan (yang penilaiannya bisa didasarkan pada survai pelanggan ke 

dalam sistem penilaian prestasi karyawan, dan memberikan empowerment 

yang lebih besar kepada karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

6. Menetapkan Quality Function Deployment (QFD), yaitu praktik untuk 

merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. 

QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi 

apa yang dihasilkan organisasi. 

2.4 Perilaku Konsumen  

 Perilaku konsumen merupakan suatu tidakan yang dilakukan oleh 

konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk, perilaku konsumen ini 

sangat berpengaruh kepada niat beli seorang konsumen. Perilaku yang di berikan 

oleh konsumen pun beragam dan berbeda-beda karena tiap konsumen memiliki 

persepsi yang berbeda terhadap suatu produk. 

Dalambuku Freddy Rangkuti (2006:58-59) terdapat beberapa pengertian 

perilaku konsumen diantaranya, menurut J. Paul Peter and Jerry C. Oslo, 

adalah : 
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 “Interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian 

disekitar kita di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka”  

Sedangkan menurut James F. Engel Perilaku konsumen , sebagai berikut :  

 “Tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk atau jasa termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusul tindakan ini” 

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap perilaku 

konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks, 

khususnya disebabkan oleh banyaknya variabel yang mempengaruhi dan variabel-

variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Meskipun demikian, bila hal 

tersebut dapat dilakukan, maka perusahaan yang bersangkutan akan dapat meraih 

keuntungan yang jauh lebih besar daripada pesaingnya, karena dengan 

dipahaminya perilaku konsumennya, perusahaan dapat memberikan kepuasaan 

secara lebih baik kepada konsumennya (Kotler, et al., 1996). 

Dari berbagai pendapat tentang perilaku konsumen dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah cara pandang atau persepsi konsumen tentang suatu 

produk yang dipengaruhi oleh berbagai aspek dan juga pemikirannya akan 

kepuasan yang dirasakan. 

2.5 Niat Beli 

 Niat beli merupakan salah satu proses dalam pembelian suatu barang 

sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Niat beli 

ini didorong oleh keinginan seorang konsumen untuk membeli suatu produk atas 

dasar kebutuhannya.  

Pengertian niat beli menurut Kotler dan Keller (2007), sebagai berikut : 

“Niat beli konsumen adalah sebuah perilaku dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk 
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berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan 

mengkonsumsi atau bahkan mengingat suatu produk”. 

Sedangkan pengertian niat beli menurut (Nedi Nugraha 2008: Jurnal Ekonomi 

Bisnis Vol 2), adalah :  

“Niat membeli adalah rencana kognatif atau keinginan konsumen untuk 

suatu barang atau merek tertentu. Niat membeli dapat diukur dengan 

menanyakan tentang kemungkinan membeli produk yang diiklankan. 

Skala yang digunakan untuk mengukur niat membeli adalah skala seven 

point semantic differential dari sangat tidak setuju sekali sampai setuju 

sekali”. 

Adapun beberapa pengertian lainnya tentang niat beli menurutAssael (1998, 

dalam Semuel, 2008) merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang 

diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Pengertian 

niat beli menurut Howard (1994, dalam Semuel, 2008) merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta 

berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

 Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa niat 

beli adalah suatu rencana dan juga proses pembelian produk atau jasa yang 

berdasarkan pada persepsi serta pengalaman dari konsumen. Jika seorang 

konsumen memberikan respon positif atas produk tersebut maka konsumen akan 

puas, setelah proses itu terjadi maka akan terjadinya niat pembelian ulang yang 

dilakukan oleh konsumen. 

 Niat beli konsumen dipengaruhi oleh beberapa kompenen menurut 

Scieffman Kanuk (2007:225) diantaranya adalah : 

1. Kognitif (sadar) 

Pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi 

pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan 

dengn berbagai sumber. 
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2. Afektif (keterkaitan)  

Merupakan pernyataan atau keterkaitan emosi atau persepsi mengenai 

produk atau merek tertentu yang dapat meningkatkan pengalaman dan 

mempengaruhi apa saja yang timbul dipikiran individu. 

3. Konasi ( keputusan untuk membeli)  

Komponen yang berhubungan dengan kemungkinan atau kecendrungan 

bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau perilaku dengan 

cara tertentu. Komponen konasi ini sering dianggap sebagai pernyataan 

maksud konsumen untuk membeli barang atau jasa  

 

 

 

 

 

KONASI    AFEKTIF 

 

 

 

 

KOGNITIF 

 

Gambar 2.2 

 Gambar sederhana model sikap tiga komponen  

 

Dalam hal ini niat beli dipengaruhi oleh bagaimana konsumen memiliki 

persepsi juga pengalaman dan pengetahuan mengenai suatu produk, semakin 

banyak pengetahuan positif tentang suatu produk maka niat beli ulang akan 

semakin besar. Didukung oleh pengalaman sebelumnya menggunakan produk 

atau jasa jika pengalamannya bisa memuaskan dirinya maka niat beli akan terjadi 

di pembelian selanjutnya. Selain itu pula terdapat faktor dari orang terdekat 
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tentang gambaran suatu produk, jika produk dirasa bagus maka akan 

merekomendasikan kepada kerabat dekatnya ini juga menjadi salah satu faktor 

terjadinya niat beli konsumen.  

 Niat beli dibagi lagi menjadi tiga kategori menurut Engel (2008:560), 

sebagai berikut : 

1. Planned purchase  

Pada situsi ini konsumen mengetahui apa yang akan dibeli. Konsumen 

telah memilih produk dan mereknya sebelum mereka mengunjungi toko. 

Niat beli ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pengtahuan akan letak dan 

desai toko dan tekanan waktu yang membatasi pencarian dalam toko. 

2. Partially planned purchase 

Kosumen mengetahui produk apa yang mereka butuhkan tetapi mereka 

memilih merek ketika berbelanja. Keputusan akhirnya dipengaruhi oleh 

promosi seperti pengurangan harga dan kemasan khusus. 

3. Unplanned purchase  

Konumen memilih produk dan mmereknya ketika berbelanja tanpa 

drencanakan terlebih dahulu, pembelian ini sering disebut pembelian 

impuls. Ketika berbelanja seringkali orang menggunakan product display 

sebagai panduan dalam berbelanja.   

2.6 Peran Pembelian  

 Didalam peran pembelian terdapat proses keputusan pembelian Kotler ( 

2003:264) mengemukakan bahwa proses pembelian ini melalui lima tahap. 

Tahapan-tahan proses membeli terdiri dari :  

1. Pengenalan Kebutuhan atau Masalah (Need Recognition) 

Proses pembelian dimulai saat dimana pembeli mengenali suatu masalah 

atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan 

internal dan eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang 

memicu kebutuhan tertentu. Para pemasar kemudain dapat menyusun 

strategi pemasaran yang mampu memicu niat beli konsumen 
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2. Pencarian Informasi (Information Search) 

Konsumen yang tergugah akan kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak yang terbagi pada dua tingkat yaitu 

situasi perhatian yang menguat dan pencarian informasi secara aktif. 

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalan empat kelompok, 

yaitu:  

a. Sumber pribadi : Keluarga, teman-teman, tetangga, dan kenalan 

b. Sumber niaga: Periklanan, petugas penjulan, penjual  

c. Sumber umur : Media massa dan organisasi konsumen 

d. Sumber pengalaman : Pernah menangani, menguji dan 

menggunakan produk 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of alternative) 

Setelah mencari informasi konsumen akan dihadapkan kepada sejumlah 

merek yang dapat dipilih. Pemilihan alternatif ini melalui suatu proses 

evaluasi sejumlah konsep tertentu akan membantu memahami proses ini, 

yaitu : 

a. Konsumen akan mempertimbangkan berbagai sifat produk  

b. Pemasar jangan memasukan ciri-ciri yang menonjol dari suatu 

produk sebagai sesuatu yang paling penting. Pemasar harus 

lebih mempertimbangkan kegunaan ciri-ciri tersebut. 

c. Konsumen biasanya membangun seperangkat kepercayaan 

merek sesuai dengan ciri-cirinya 

d. Konsumen diasumsikan memiliki sejumlah fungsi 

kegunaanatas setiap ciri. Fungsi kegunaan menggambarkan 

bagaimana konsumen mengharapkan kepuasan dari suatu 

produk yang bervariasi pada tingkat yang berbeda untuk 

masing-masing ciri. 

e. Terbentuknya sikap konsumen terhadap beberapa pilihan 

merek melalui prosedur penilaian. Konsumen ternyata 

menerapkan prosedur penilaian yang berbeda untuk membuat 

suatu pilihan di antara sekianbanyak ciri-ciri objek. 
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4. Keputusan pembelian  

Tahapan penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan 

mereka di antara beberapa merek yang bergabung dalam perangkat 

pilihan. Konsumen membentuk suatu minat terhadap merek yang paling 

disukai  

5. Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchase Behaviour) 

Setelah membeli suatu produk konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir begitu 

saja ketika produk dibeli, namun akan terus berlangsung hingga periode 

pasca pembelian. Ada beberapa hal yang harus pemasar perhatikan setelah 

produk terjual, yaitu :  

a. Kepuasan pasca pembelian  

Konsumen mendasarkan harapannya kepada informasi yang 

mereka terima tentang produk. Jika kenyataan yang mereka 

dapat ternyata berbeda dengan yang diharapkan maka mereka 

merasa tidak puas. Bila produk tersebut memenuhi harapan, 

mereka akan puas. 

b. Tindakan pasca pembelian  

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan 

mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen 

puas, ia akan menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi 

untuk membeli kembali produk tersebut. Para pelanggan yang 

tidak puas mungkin membuang atau mengembalikan produk 

tersebut. Pemasar dapat menggunakan berbagai cara untuk 

mengurangi ketidakpuasan konsumen ini, salah satunya dengan 

membentuk komunikasi yang baik. 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian  

Para pemasar juga harus memantau cara pembelian memakai 

dan membuang produk tertentu. Jika para konsumen tersebut 

menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan 
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produk baru akan menurun, jika para konsumen membuang 

produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara 

membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak 

lingkungan. 

2.6.1 Jenis-Jenis Perilaku Pembelian 

 Pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk diawali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan dan keinginan. 

Pengambilan keputusan konsumen yang berbeda-beda tergantung pada jenis 

keputusan pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan 

tingkat perbedaan merek. Seperti menurut Kotler dalam Molan (2007:221) yang 

membedakan empat jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat pembedaan antar merek, yaitu :  

1. Perilaku Pembeli yang Rumit (Complex Buying Behaviour) 

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalan 

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas 

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

membeli produk-produk yng mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan dapat 

mencerminkan diri permbelinya seperti mobil. 

Biasanya konsumen tidak tau terlalu banyak tentang kategori produk dan 

harus berusaha untuk mengetahuinnya sehingga pemasar harus menyusun 

strategi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut 

produk, kepentingannya, tentang merek perusahaan dan atribut penting 

lainnya.  

2. Perilaku Pembelian Pengurang Ketidaknyamanan (Dissonance 

Redusing Buying Behaviour)  

Perilaku pembeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan diantara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini sering terjadi untuk pembelian produk yang 

harganya mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan membeli secara relative 

cepat karena perbedaan merek tidak terlihat, seperti kapet, keramik dll 
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3. Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan  

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasan, bukan 

berdasarkan kesetian terhadap suatu merek. Konsumen memilih produk 

secara berulang bukan karena merek produk tetapi karena mereka sudah 

mengenal produk tersebut. Setelah membeli, mereka tidak mengevaluasi 

kembali mengapa mereka membeli produk tersebut karena mereka tidak 

terlibat dengan produk. Perilaku ini biasanya terjadi pada produk-produk 

seperti gula, garam, detergent dll 

4. Perilaku Pembelian Yang Mencari Variasi (Variety Seeking Buying 

Behaviour) 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan 

mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini 

bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya 

terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, harga murah dari konsumen 

sering mencoba merek-merek baru. 

2.6.2 Model Perilaku Konsumen  

 Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model respons 

rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran 

konsumen, dan sekelompok proses psikologis yang digabungkan dengan 

karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan 

keputusan akhir pembelian ( Kotler dan Keller 2009:176-178) 
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Sumber : Kotler dan Keller (2009:178) 

Gambar 2.3  

Model Perilaku Konsumen 

 

 Dari gambar 2.2 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa rangsangan yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian yakni 

rangsangan pemasaran dan rangsangan lainnya yang berasal dari eksternal. 

Rangsang itu meliputi psikologi konsumen dan karakteristik konsumen, sehingga 
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konsumen bisa memutuskan suatu tindakan dalam proses keputusan pembelian. 

Tugas pemasar memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara 

kedatangan rangsangan dari luar dan keputusan akhir pembelian. 

Dalam memahami proses keputusan pembelian konsumen, pemasar harus 

bisa melihat perilaku konsumennya agar konsumen memutuskan untuk membeli 

produknya. Dan perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor 

menurut Kotler dan Keller (2009:166-176), diantaranya sebagai berikut :  

1. Faktor Budaya  

Faktor budaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh paling luas 

dalam perilaku konsumen. Berikut adalah peranan yang mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen : 

a. Budaya ( Culture) 

Budaya adalah penentu dasar keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar  

b. Sub-Budaya (Subculture) 

Sub-budaya ini meliputi kebangsaan, agama, kelompok, ras, 

dan wilayah geografis. Ketika sub-budaya tumbuh besar dan 

cukup kaya, perusahaan sering merancang program pemasaran 

khusus untuk melayani mereka 

c. Kelas sosial  

Divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah 

masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota 

yang berbagi nilai, minat dan perilaku yang sama. Kelas sosial 

mempunyai beberapa karakteristik diantaranya:  

 Pertama, orang-orang yang berada dalam masing-

masing kelas cendrung mepunyai kemiripan dalam cara 

berpakaian, pola bicara, dan preferensi rekreasional 

dibandingkan orang dari kelas sosial yang berbeda 

 Kedua, orang dianggap menduduki posisi rendah atau 

lebih tinggi menurut kelas sosial 
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 Ketiga, kelompok variabel-misalnya, pekerjaan, 

penghasilan, kekayaan, pendidikan, dan orientasi nilai-

mengindikasikan kelas sosial, alih-alih variabel tunggal. 

 Keempat, kelas sosial seseorang dalam tangga kelas 

sosial dapat bergerak naik atau turun sepanjang hidup 

mereka. 

2. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen dipengaruhi juga oleh faktor sosial diantaranya :  

a. Kelompok Referensi (Reference Group) 

Seseorang adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

orang tersebut. 

b. Keluarga (Family) 

Keluarga adalah oraganisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan anggota keluarga merespresentasikan 

kelompok referensi utama yang paling berpengaruh.  

c. Peran dan Status (Role and Status) 

Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan membantu 

mendefinisikan norma perilaku. Kita dapat mendefinisikan posisi 

seseorang dalam tiap kelompok dimana ia menjadi anggota 

berdasarkan peran dan status. Peran (role) terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran meyandang status.  

3. Faktor Pribadi  

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi :  

a. Usia dan tahap siklus hidup, manusia memenuhi kebutuhannya 

produk atau jasa selalu berubah mengikuti siklus umur 

b. Pekerjaan dan keadaan ekonomi, pola perilaku pembelian 

konsumen mengikuti pekerjaan dan finansial yang mereka 

miliki 
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c. Kepribadian dan konsep diri, setiap orang memiliki 

karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya.  

d. Gaya hidup dan nilai, orang-orang dari subbudaya, kelas sosial, 

dan pekerjaan yang sama mungkin mempunyai gaya hidup 

yang cukup berbeda. Pola perilaku mengikuti gaya hidupnya 

sesuai dengan kemampuannya 

4. Faktor Psikologi  

Pilihan pembelian dipengaruhi lagi oleh empat faktor psikologi yaitu : 

1. Motivasi (Motivation) 

Semua orang mempunyai banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenik; kebutuhan timbul dari keadaan 

tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, atau rasa tidak nyaman. 

Kebutuh bersifat psikogenik; kebutuhan yang timbul dari keadaan tekanan 

psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa 

memiliki. Kebutuhan menjadi motif (motive) ketika kebutuhan itu 

meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong 

untuk bertindak.  

2. Persepsi (Perception) 

Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi 

konsumen mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Persepsi (perception) 

adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan 

masukan informasi untuk menciptakangambaran dunia yang berarti. 

3. Pembelajaran (Learning) 

Pembelajaran (learning) mendorong perubahan dalam perilaku kita yang 

timbul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran percaya bahwa 

pembelajaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, 

respons dan penguatan. 
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4. Memori (Memory) 

Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani 

hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Ahli psikologi 

kognitif membedakan antara memori jangka pendek (short term-memory) 

penyimpanan informasi temporer dan terbatas dan memori jangka panjang 

(long term memory) penyimpanan yang lebih permanen dan dasarnya tak 

terbatas.  

2.7 Kerangka Pemikiran  

 Perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat perusahaan 

semakin gencar untuk menarik perhatian konsumen. Karena konsumen 

menjadi sasaran yang paling utama dalam suatu bisnis. Jika produk sudah 

bisa diterima oleh masyarakat maka tahap selanjutnya perusahaan tinggal 

menjaga kualitas dari pada produknya tersebut. Seorang penjual dapat 

dikatakan telah memberikan kualitas apabila produk atau pelayanan 

penjual memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

Kualitas produk disini merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi perusahaan karena berdampak kepada kepuasan konsumen. Dan 

apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasaran. 

Jika konsumen sudah merasakan kualitas yang baik maka kepuasan juga 

akan dirasakan karena kepuasan adalah apa yang diharapkan sesuai dengan 

kenyataan. Pada kenyataan konsumen ingin mendapatkan produk yang 

berkualitas sesuai dengan harga yang ia bayar. Payne (1993:24) 

memberikan definisi kualitas produk suatu bentuk dengan nilai kepuasan 

yang kompleks. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk 

suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Tjiptono (2008:24). 
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Perusahaan juga harus memperhatikan jika pelanggan yang merasa 

tidak puas dapat menimbulkan gangguan yang terjadi pada jalinan 

hubungan antara pembeli dengan penjual. Hal tersebut dapat berkontribusi 

kepada munculnya keluhan pelanggan, komunikasi WOM (word of mouth) 

yang negatif dan beralihnya pelanggan (Kau and Loh,2006). Tidak 

terpenuhinya ekspektasi pelanggan akan berakibat pada berkurangnya 

kepercayaan pelanggan kepada penyedia barang atau jasa layanan. 

Kualitas produk dan kepuasan konsumen keduanya mempunyai 

peranan yang penting bagi perusahaan dan saling berkesinambungan. 

Disinilah tugas seorang pemasar untuk selalu berfikir kreatif, dinamis dan 

berwawasan luas agar produk yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya 

(image produk atau perusahaannya tetap baik) dan juga selalu 

menciptakan inovasi produk mengikuti perkembangan zaman. Terdapat 

Studi yang mengkaji alur pemikiran teoritik Zeithaml dan Bitner 

(1996:123) yang menyatakan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh kualitas 

layanan, kualitas produk, harga, faktor situasi dan faktor manusia 

Dalam suatu pembelian terdapat proses  keputusan pembelian 

dimana jika seseorang akan membeli suatu produk banyak hal yang 

dipertimbangkan. Keputusan pembelian ini berhubungan juga dengan 

perilaku pembeli. Pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan dan 

keinginan. Pengambilan keputusan konsumen yang berbeda-beda 

tergantung pada jenis keputusan pembelian konsumen berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek. Setelah dirasa produk 

yang digunakan memberikan kepuasaan sesuai dengan keinginannya maka 

akan terjadinya niat beli ulang. 

Niat beli ulang dari pembeli sangatlah penting bagi perilaku 

pembelian berulang. Kesuksesan sebuah perusahaan dapat ditandai dengan 

adanya perilaku pembelian ulang dari para pelanggannya dan kemampuan 

perusahaan untuk bertahan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. 

Sehingga, menimbulkan niat beli ulang dari konsumen menjadi fokus 
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utama ketika kepuasan telah dirasakan konsumen (Made, Wayan, 

Nyoman 2014). Dalam hal ini niat beli dipengaruhi oleh bagaimana 

konsumen memiliki persepsi juga pengalaman dan pengetahuan mengenai 

suatu produk, semakin banyak pengetahuan positif tentang suatu produk 

maka niat beli ulang akan semakin besar. Niat beli konsumen adalah 

sebuah perilaku dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli 

atau memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, 

menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan mengingat suatu produk, 

Kotler dan Keller (2007).  

Hubungan kualitas produk dengan niat beli ulang dapat dinyatakan 

dengan persepsi para konsumen yang sama baiknya dengan kinerja 

sesungguhnya. Kualitas produk harus sesuai dengan apa yang telah 

dijanjikan. Bagi calon pembeli kualitas produk harus bisa dikomunikasi 

dengan dengan baik agar membangun niat beli ulang. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Budiyono, Bernard NM (2004) menunjukan bahwa 

kualitas produk berpengaruh terhadap niat beli ulang. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas produk 

dan kepuasan konsumen mempunyai hubungan dengan niat beli ulang.  

 

 

 

 

 

 

(Berpengaruh pada niat beli ulang) 

Gambar 2.4 
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2.11 Hipotesis  

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan 

suatu hipotesis untuk identifikasi masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut :  

 H1  : Kualitas produk pada minuman Jenisa Berpengaruh Terhadap 

Niat Beli Ulang  

 H2 : Kepuasan Konsumen pada produk minuman Jenisa Berpengaruh 

Terhadap Niat Beli Ulang  

 H3 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dan 

kepuasan konsumen pada produk minuman Jenisa Terhadap Niat Beli 

Ulang  

 


