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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS  

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan karena dalam 

pelaksanaannya berhubungan  langsung dengan  konsumen serta lingkungan luar 

perusahaan lainnya. Menurut Kotler dan Keller (2009:17), aktivitas pemasaran 

diarahkan untuk menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup. 

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller dalam bukunya 

”Manajemen Pemasaran” (2009:5) adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu 

atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain”. 

Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) yang 

dikutip oleh Kotler dan Keller dalam buku “Manajemen Pemasaran” (2009:5): 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai 

kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya”. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 

dan memberikan nilai produk atau jasa kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan yang baik dengan pelanggan. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5), manajemen pemasaran terjadi 

ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang 

cara-cara untuk mencapai respon yang diinginkan dengan pihak lain. Karenanya 

kita memandang manajemen pemasaran (marketing management sebagai seni dan 

ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. 

Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:5) adalah: 

“Manajemen pemasaran seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul”. 

Manajemen pemasaran menurut Alma (2013:130) : 

“Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu 

atau oleh perusahaan”. 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen 

Pemasaran adalah suatu ilmu memilih pasar sasaran yang sesuai, untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan, serta untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan di 

pasaran sasaran tersebut. 
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2.2  Jasa dan Transportasi 

2.2.1 Pengertian Jasa 

Ada beberapa definisi mengenai jasa diantaranya yaitu “Jasa itu 

mencangkup semua aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah produk atau 

konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada 

waktu yang sama, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk 

(kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip intangible 

bagi pembeli pertama” (Zithaml dan Bitner dalam Yazid, 2003:3). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:266) “Jasa (service) adalah bentuk produk 

yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual 

dan pada dasarnya tak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan 

sesuatu”. 

Menurut Kotler dan Keller  (2009:36) “Jasa/layanan (service) adalah semua 

tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang 

pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun”. 

Terdapat empat karakteristik jasa menurut Buchory dan Saladin (2010:152), yaitu: 

Tidak berwujud (Intangible) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, dirasa, didengar, 

diraba atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. 

Tidak dapat dipisahkan (Inseparability) 

Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu 

merupakan orang atau mesin, apakah sumber itu hadir atau tidak, produk fisik 

yang berwujud tetap ada.  
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Berubah-ubah (Variability) 

Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat bergantung 

pada siapa yang menyajikan, kapan dan dimana disajikan. 

Daya tahan (Perishability) 

Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada dan 

mantap karena menghasilkan jasa dimuka dengan mudah. 

Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran yang disebut 

bauran pemasaran dengan semua variabel yang bisa dikontrol perusahaan dalam 

komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen sasaran (Yazid, 

2003:18). 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:62) bauran pemasaran adalah kumpulan alat 

pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan 

respons yang di inginkan dipasar sasaran. 

Lovelock dan Wright (2007:18) mengelompokkan bauran pemasaran menjadi 

delapan kelompok variabel yang disebut dengan “delapan P” yaitu : 

Produk (product) adalah semua komponen kinerja jasa yang menciptakan nilai 

bagi pelanggan. 

Harga (price) adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan untuk  

membeli dan mengkonsumsi jasa. 

Tempat (place) adalah keputusan manajemen tentang  kapan, di mana, dan 

bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan. 

Promosi (promotion) adalah semua aktivitas dan alat komunikasi yang dirancang 

untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa an penyedia jasa tertentu. 

Proses (process) adalah metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu 

yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang 

telah ditetapkan. 
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Orang (people) adalah karyawan dan kadang-kadang karyawan lain yang terlibat 

dalam proses produksi. 

Bukti fisik (phisical evidence) adalah petunjuk visual atau berwujud lainnya yang 

memberi bukti atas kualitas jasa. 

Produktivitas dan kualitas (produktivity and quality). Produktivitas adalah 

seberapa efisien pengubahan input jasa menjadi output yang menambah nilai bagi 

pelanggan. Sedangkan yang dimaksud kualitas adalah sejauh mana suatu jasa 

memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

mereka. 

. 

2.2.2 Pengertian Transportasi 

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari 

tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana 

kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling 

menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran 

dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.  

Unsur-unsur transportasi meliputi: 

1) Ada muatan yang diangkut 

2) Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya 

3) Ada jalanan yang dapat dilalui 

Ada terminal asal dan terminal tujuan 

Menurut Kamaludin (1987) dalam Romli (2008), Transportasi berasal darikata 

latin tranpotare, dimana tran berarti seberang atau sebelah dan portare berarti 

mengangkut atau membawa. Jadi tansportasi berarti mengangkut ataumembawa 

(sesuatu) kesebelah lain atau dari satu tempat ke tempat lainnya. 
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Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan 

kegiatan transportasi tersebut.Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem 

pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga 

(Santoso, 1996:1): terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya 

pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah. 

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa 

angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (output) perusahaan angkutan yang 

bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan (seperti jasa 

pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa angkutan bus dan lain-lain). 

Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan (input) dari 

kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegunaan  

2.2.3 Fungsi Transportasi 

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang 

pembangunan (the promoting sector) dan pemberi jasa (the service sector) bagi 

perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului 

proyek-proyek pembangunan lainnya. Perluasan dermaga di pelabuhan 

didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan dibangun, guna 

melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil 

produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi (Nasution, 2003 : 19). 

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan 

akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh karena itu, 

permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (derived 

demand) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain.  

Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi diturunkan dari (Morlok, 2000 : 

452) 
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Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya 

untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah).Permintaan akan 

angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang diinginkan.Untuk 

menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai keseimbangan 

antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa angkutan lebih 

kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang dan penumpang 

yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika 

penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan 

tidak sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan 

menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, 

selanjutnya menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan kegoncangan harga di 

pasaran (Nasution, 2003 : 19) 

2.3 Harga 

2.3.1 Pengertian Harga 

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana 

setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga bukan hanya 

angka nominal yang tertera dilabel suatu kemasan, tapi harga mempunyai banyak 

bentuk dan melaksanakan banyak fungsi, seperti sewa tempat, ongkos, upah, 

bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji.Semuanya merupakan harga yang harus 

dibayar untuk mendapatkan barang dan jasa. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:67): 

“Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga 

merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk 

disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi 

membutuhkan banyak waktu”. 

 

Sedangkan definisi harga menurut Alma (2013:169) adalah: 

“Nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang”. 
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Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah 

sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, dan harga bisa 

berbeda-beda tergantung dati produk atau jasa yang dijual. 

2.3.2 Penetapan Harga 

Pengertian penetapan harga menurut Tjiptono (2014:320): 

“Penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan 

terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk produk tertentu, 

relatif terhadap harga para pesaing. 

 

Sedangkan menurut Alma (2013:171): 

“Penetapan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang 

akan diikuti dalam jangka waktu tertentu. 

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan 

harga adalah keputusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan harga 

untuk produk tertentu, dalam jangka waktu tetentu. 

2.3.3 Tujuan Penetapan Harga 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:146), perusahaan harus memikirkan 

dimaba ia akan memposisikan penawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan 

perusahaan, maka akan semakin mudah penetapan harga. Perusahaan dapat 

mengejar lima tujuan utama melalui: 

1. Kelangsungan hidup (survival) 

Penentuan harga ditunjukkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang 

diharapkan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Memaksimalkan keuntungan (profit maximization) 

Penentuan harga untuk menjamin tercapainya keuntungan maksimal dalam 

periode waktu tertentu. Priode yang ditentukan akan tergantung pada 

siklus hidup dari produk yang bersangkutan. 
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3. Memaksimalkan pangsa pasar (maximum market share) 

Penentuan harga unnutk membangun pangsa pasar. Perusahaan percaya 

bahwa meningkatkan volume penjualan akan menuju pada biaya per unit 

yang lebih rendah dan profit jangka panjang yang lebih tinggi. 

4. Kepemimpinan kualitas produk (leadership in product quality) 

Penentuan harga mungkin ditujukan untuk pencapaian kepemimpinan 

kualitas produk. Beberapa merek berupaya menunjukkan bahwa produk 

mereka merupakan kemewahan yang tejangkau produuk dicirikan oleh 

persepsi yang tinggi tetapi dalam jangkauan konsumen. 

5. Memaksimalkan market skimming (maximum market skimming) 

Perusahaan berusaha untuk memperkenalkan teknologi baru sehingga 

dapat menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan market skimming. 

 

2.3.4 Indikator Harga 

 

Menurut Stanton (Rosvita, 2010:24) terdapat empat indikator yang 

mencirikan harga, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Harga akan menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi konsumen 

dalam memutuskan pembelian. Konsumen akan membandingkan harga dari 

produk pilihan mereka dan kemudian mengevaluasi kesesuaian harga tersebut 

dengan nilai produk atau jasa serta jumlah uang yang harus dikeluarkan. 

2.4 Kepercayaan 

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis 

antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling 

mempercayai. Kepercayaan (trust) ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak 

lain/mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. 
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Kepercayaan konsumen menurut Mowen dan Minor yang dikutip oleh 

Sumarwan (2011): 

“Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen mengenai suatu objek, atribut, dan manfaatnya”. 

 

Sedangkan menurut Ding Mao (Hendia, 2013:21): 

“Keyakinan bahwa kata atau janji seseorang dapat dipercaya dan 

seseorang akan memenuhi kewajibannya dalam sebuah hubungan 

pertukaran”. 

 

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan 

adalah kepercayaan pihak tertentu dengan yang lain dalam melakukan hubungan 

transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercaya tersebut akan 

memenuhi kewajibannya dengan baik. 

 

2.4.1 Indikator Kepercayaan 

Berdasarkan penelitian Rifqi Nugroho Adi (2013:52) terdapat empat 

indikator kepercayaan, yaitu: 

1. Memberi informasi apa adanya 

2. Kompensasi kerugian 

3. Jaminan keamanan dalam transaksi 

4. Jaminan kerahasiaan dalam transaksi 

2.5 Proses Keputusan Pembelian 

2.5.1 Pengertian Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2009:240) proses keputusan pembelian 

adalah sebagai berikut: 

“Proses keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai 

preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan”. 

 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:19): 



21 
 

“Proses keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif”. 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses keputusan 

pembelian adalah proses yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli suatu 

produk setelah memiliki informasi dan membandingkan dengan produk merek 

lainnya. 

2.5.2 Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

Kotler dan Keller (2009:185) mengemukakan bahwa untuk melakukan 

proses keputusan pembelian akan melalui beberapa tahap, seperti pada gambar 

berikut: 

Gambar 2.1 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2009:185) 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

(seperti: lapar, haus, dan sebagainya), dan eksternal (seperti: melihat 

iklan). Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu 

kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah 

konsumen. Mereka kemudian menyusun strategi pemasaran yang mampu 

memicu minat konsumen. Ini sangat penting pada pembelian dengan 

kebebasan memilih, misalnya pada barang-barang mewah, paket liburan, 

dan opsi hiburan. Motivasi konsumen perlu ditingkatkan sehingga pembeli 

potensial memberkan pertimbangan serius. 

Pengenalan 

Kebutuhan 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku Setelah 

Pembelian 
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2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya ke dalam dua level 

rangsangan. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan 

penguatan perhatian. Pada level ini, orang hanya sekadar lebih peka 

terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mungkin 

mulai aktif mencari informasi: mencari bahan bacaan, menelpon teman, 

dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi 

konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima 

sub-keputusan: merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. 

Dalam pembelian produk sehari-hari, keputusannnya lebih kecil dan 

kebebasannya juga lebih kecil. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena 

memerhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-

hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga 

terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi 

pemasaran harus memasok keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan 

pilihan konsumen dan membantu dia merasa nyaman dengan merek. 

 

 

 

 



23 
 

2.5.3 Indikator Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (Adriansyah, 2012:36) indikator dari proses keputusan 

pembelian yaitu: 

1. Tujuan dalam membeli sebuah produk 

2. Pemrosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek 

3. Kemantapan pada sebuah produk 

4. Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

5. Melakukan pembelian ulang 

 

2.6 Hubungan Antar Variabel 

2.6.1 Hubungan Harga (X1) dengan Proses Keputusan Pembelian (Y) 

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana 

setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan 

bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya menyebabkan timbulnya biaya. 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap 

perusahaan harus menetapkan harga dengan tepat. Karena harga merupakan 

pertimbangan penting bagi pelanggan yang sedang melakukan proses keputusan 

pembelian. Harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang 

(Alma, 2013). Artinya harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh 

pelanggan untuk mendapatkan barang atau jasa. 

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa diantara harga dan pelanggan 

sangatlah berkaitan erat. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan suatu subyek 

pokok yang dimana ingin membeli suatu barang atau jasa sedangkan harga 

merupakan suatu jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan ketika ingin memiliki 

suatu barang atau jasa tersebut. 
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2.6.2 Hubungan Kepercayaan (X2) dengan Proses Keputusan Pembelian 

(Y) 

Untuk dapat mempertahankan hubungan jangka panjang dengan 

parapelanggannya, pihak managemen bus MGI perlu menganut konsep kepuasan 

pelanggan (costumer satisfaction). Agar dapat bertahan hidup dalam era bisnis 

jasa, pihak managemen bus harus mempunyai pelanggan loyal (customer loyality) 

yang percaya terhadap ekselensi jasa transportasi bus. 

Faktor kepercayaan (trust) menjadi hal yang sangat penting dalam dunia 

bisnis jasa. Konsep kepercayaan ini berarti bahwa pelanggan percaya terhadap 

keandalan pihak managemen bus yang dapat menjamin keamanan selama 

menggunakan jasa bus.Keamanan berarti bahwa PO Bus MGI jurusan Bandung-

Sukabumi dapat dipercaya. 

Kepercayaan pelanggan terhadap jasa transportasi Bus terletak pada 

popularitas Bus tersebut.Semakin popularitas suatu transportasi bus, maka 

pelanggan lebih yakin dan percaya terhadap transportasi jasa bus tersebut. 

Selanjutnya, kepercayaan pelanggan terhadap transportasi jasa bus juga terkait 

dengan keandalan pihak managemen bus dalam menjamin keamanan berkendara, 

meyakinkan pelanggan bahwa kenyamanan selama berkendara yang paling 

diutamakan. Keandalan ini terkait dengan keberadaan pemilik jasa transportasi 

bus.Semakin berkembangnya suatu jasa transportasi bus, semakin berkembang 

pula persaingan antar jasa transportasi bus. Para pelanggan tentunya memilih jasa 

transportasi bus yang paling terbaik. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literature berkaitan, 

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari penelitian terhadulu mengenai 

harga, dan kepercayaan terhadap proses keputusan pembelian. Analisis penelitian 

terhadulu dipaparkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Made 

Novandri 

SN, 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Harga, Dan Iklan 

Terhadap Keputusan 

Pembeliaan Sepeda 

Motor Yamaha 

PadaHarpindo Jaya 

Cabang Ngaliyan 

X1= Kualitas 

Produk 

X2 = Harga 

X3 = Iklan 

Y = Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 

semua variabel 

independen (kualitas 

produk, harga dan iklan) 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan 

pembelian sepeda motor 

Yamaha di Harpindo Jaya 

cabang Ngaliyan. Artinya 

menurut konsumen, 

ketiga variabel 

independen tersebut 

dianggap penting ketika 

akan membeli sepeda 

motor Yamaha di 

Harpindo Jaya cabang 

Ngaliyan. 
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2. Kartika 

Sukmaw

ati, 

(2011) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan, Harga, dan 

Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Jasa 

Transportasi Kereta 

Api Eksekutif 

X1= Kualitas 

Layanan 

X2 = Harga 

X3 = Kepuasan 

Pelanggan 

Y = Loyalitas 

Pelanggan 

Metode penelitian 

menggunakananalisis 

Structural Equation 

Model (SEM). Amos 18 

digunakan untuk 

membantu pengujian 

model ini. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kualitas layanan 

berpengaruh baik secara 

langsung maupuntidak 

langsung terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Harga juga memiliki 

pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Secara lebih lanjut, 

kepuasan pelanggan 

memilik pengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan. Besar 

pengaruhtidak langsung 

kualitas layanan, dalam 

hal ini melalui kepuasan 

pelanggan sebesar 0.94. 

Variabel Kualitaslayanan 

memiliki pengaruh 

langsung yang paling 

kuat terhadap loyalitas 

pelanggan. Dengan 
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besarkoefisien jalur 

sebesar 3.28. 

3. Ari 

Prasetio, 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Harga 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada PT. 

TIKI Cabang 

Semarang 

X1 = Kualitas 

Pelayanan 

X2 = Harga 

Y =  Kepuasan 

Pelanggan 

Hasil penelitian diperoleh 

persamaan regresi linear 

berganda Y =3.958 + 

0.083 X1 + 0.614 X2. Uji 

parsial (uji t) 

menunjukkan bahwa 

kualitaspelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan, harga 

berpengaruhsignifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan. Uji simultan 

(uji F) menunjukkan 

bahwakualitas pelayanan 

dan harga berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

secara simultan. 

Koefisien determinasi 

parsial (r2) kualitas 

pelayanan sebesar8.18%, 

harga sebesar 44.48%. 

Koefisien determinasi 

simultan (R2) sebesar 

0.725,hal ini berarti 

72.5% kepuasan 

pelanggan pada PT. TIKI 

Cabang Semarang 
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dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan dan harga 

sedangkan sisanya 27.5% 

dipengaruhioleh variabel 

lain yang berada di luar 

variabel yang diteliti. 

4. Woro 

Mardika

wati 

(2011) 

Pengaruh Nilai 

Pelanggan dan 

Kualitas Layanan 

TerhadapLoyalitas 

Pelanggan, Melalui 

Kepuasan Pelanggan 

Pada Pelanggan Bus 

Efisiensi 

(Studi POEfisiensi 

Jurusan Yogyakarta-

Cilacap) 

X1 = Nilai 

Pelanggan 

X2 = Kualitas 

Layanan 

X3 = Loyalitas 

Pelanggan 

Y =  Kepuasan 

Pelanggan 

Kesimpulan penelitian 

iniadalah (1) responden 

puas terhadap layanan 

bus efisiensi; (2) semakin 

baik kualitas layanan 

yangdiberikan PO 

Efisiensi; (3) responden 

yang merasa puas ketika 

menggunakan jasa bus 

efisiensi, 

akanmemberikan dasar 

hubungan jangka panjang 

bagi mereka terhadap 

perusahaan; (4) 

pelanggan 

akanmembentuk harapan 

terhadap nilai dan 

bertindak berdasarkan hal 

itu, dan mereka 

memperhitungkandan 

mengevaluasi penawaran 

yang memberikan nilai 

tertinggi; (5) Kualitas 

layanan 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:240)proses keputusan pembelian adalah 

keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 

kumpulan pilihan. Dalam melakukan proses keputusan pembelian, ada banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi konsumen. Namun dalam penelitian ini ada 

empat faktor yang akan di analisis tentang pengaruhnya terhadap proses 

keputusan pembelian, yaitu kualitas produk, harga, promosi, dan kepercayaaan. 

Menurut Alma (2013:169)harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan 

dengan uang. Harga juga dapat mempengaruhi proses keputusan pembelian 

konsumen, terlebih untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Dengan adanya 

selisih harga tertentu akan mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen. 

Dalam menjual sebuah produk dibutuhkan promosi untuk menyampaikan 

informasi mengenai produk tersebut kepada konsumen agar konsumen tertarik 

akan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Kepercayaan 

konsumen menurut Ding Mao (2005) adalah keyakinan bahwa kata atau janji 

seseorang dapat dipercaya dan seseorang akan memenuhi kewajibannya dalam 

sebuah hubungan pertukaran. Melihat bahwa perusahaan jasa transportasi 

busmerupakan bisnis di bidang transportasi yang dimana pelanggan menggunakan 

jasanya untuk mencapai kebutuhannya, akan butuh sebuah kepercayaan dari 

pelanggan untuk membuat keputusan pembelian suatu jasa. 

 

berpengaruhsecara positif 

terhadap loyalitas 

pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas bahwa harga, keputusan pembelian, dan 

kepercayaan dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan 

pembelian pengguna jasa bus MGI jurusan Bandung-Sukabumi.Maka dapat 

disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARGA (X1) 

Harga adalah salah satu elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, elemen lain menghasilkan 

biaya. Harga merupakan elemen 

termudah dalam program pemasaran 

untuk disesuaikan, fitur produk, 

saluran, dan bahkan komunikasi 

membutuhkan banyak waktu. 

Kotler dan Keller (2009:67) 

KEPERCAYAAN (X2) 

Keyakinan bahwa kata atau janji 

seseorang dapat dipercaya dan 

seseorang akan memenuhi 

kewajibannya dalam sebuah hubungan 

pertukaran 

Ding Mao Ding Mao (Hendia, 2013:21): 

 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 

Proses keputusan pembelian 

adalah keputusan konsumen 

mengenai preferensi atas 

merek-merek yang ada di 

dalam kumpulan pilihan. 

Kotler dan Keller (2009:240) 
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2.9 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H1: Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen pengguna jasa bus MGI. 

H2: Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen pengguna jasa bus MGI. 

H3: Harga dan percayaan berpengaruh posititif dan signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen pengguna jasa bus MGI secara parsial dan 

simultan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


