
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Salah satu dari cabang ilmu ekonomi adalah bidang ilmu pemasaran, 

dimana seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami 

perkembangan. Para ahli dan praktisi pemasaran mengemukakan pendapat yang 

berbeda mengenai pengertian pemasaran, namun pada dasarnya pengertian 

pemasaran mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu bagaimana barang dan 

jasa dalam waktu yang tepat dengan pengeluaran biaya yang se-efisien mungkin 

dapat di produksi dan nantinya dapat diminati konsumen. 

Pemasaran menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang 

diterjemahkan oleh Bob Sabran (2009:5) definisi pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan di mana individu dan 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 pendapat Buchory dan Saladin (2010:2) pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial menyangkut individu atau kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) 

produk dengan yang lain”. 

Berdasarkan definisi di atas bahwa pemasaran merupakan suatu proses 

individu dan kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan suatu produk atau jasa yang 

bernilai dengan orang lain. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Manajemen merupakan suatu usaha dalam pengelolaan fungsi-fungsi 

organisasi atau perusahaan. Menurut Hasibuan dalam bukunya Dasar, Pengertian, 

dan Masalah (2007:10) mengatakan bahwa : 



“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut Glover yang diartikan oleh Alma dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran Jasa (2001:130) mengatakan : 

“Manajemen sebagai suatu kepandaian manusia menganalisa, merencanakan, 

memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber 

manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen mempunyai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, tujuan itu merupakan sasaran yang 

hendak dicapai melalui kegiatan yang telah diatur manajemen untuk pencapaian 

tujuan organisasi. 

Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisa, 

perencanaan dan kontrol yang mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa. 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane yang diterjemahkan oleh Bob Sabran 

(2009:5) adalah : Sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Sedangkan menurut Armstrong dan Kotler (2012:29) yang menyatakan bahwa 

Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan 

yang kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi hasil dari kegiatan 

atau implementas dari perencanaan, dengan tujuan agar sasaran yang telah 

disepakati dapat dicapai melalui perencanaan yang efektif dan terkendali. 

 

 

 

 

 



2.2 Bauran Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya disebut bauran pemasaran atau 

marketing mix. Elemen-elemen pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat 

dikontrol perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen sasaran. Pengertian dari bauran pemasaran yang dikemukakan oleh 

Kotler dan Amstrong (2008:62) yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran yaitu 

bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar 

sasaran. Sedangkan definisi bauran pemsaran yang diungkapkan oleh Kotler dan 

Keller (2009:23) Bauran pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah 

alat-alat pemasaran yang terdiri dari sekelompok elemen-elemen (product, price, 

place and promotion) yang dikendalikan dan saling berkaitan satu sama lain yang 

merupakan inti sistem pemasaran. 

Menurut Kotler dan Keller (2009;18) perangkat atau elemen dari bauran 

pemasaran empat P. Berikut ini adalah penjelasan tentang elemen-elemen bauran 

pemasaran: 

1. Produk (product) 

Produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

pasar sasaran yang mencakup keragaman produk, kualitas produk, design, ciri, 

fitur, warna, merek, kemasan, ukuran, garansi dan imbalan. 

2. Harga (price) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh 

produk. Harga yang diberikan dimaksudkan untuk menyesuaikan harga dengan 

situasi persaingan yang ada dan membawa produk tersebut agar sejalan dengan 

persepsi pembeli tentang nilai suatu produk.harga yang diberikan perusahaan 



berupa harga eceran, diskon, potongan harga khusus, syarat kredit dan harga 

lainnya. 

3. Tempat (place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagai 

pelanggan sasaran. Tempat ini meliputi saluran pemasaran, cakupan pasar, 

pengelompokkan, lokasi ,persediaan dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktifitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya. Promosi meliputi promosi penjualan, periklanan, tenaga 

penjualan, publik relation dan pemasaran langsung. 

 

Elemen-elemen bauran pemasaran untuk produk jasa perlu ditambah 

dengan people, physical evidence dan process. Menurut Zeithaml dan Bitner yang 

dikutip oleh Ratih Hurriyati (2008:62) yaitu sebagai berikut: 

1. Orang (people) 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

2. Bukti fisik (physical evidence) 

Bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang 

ditawarkan, unsur-unsur yang termasuk dalam bukti fisik antara lain: 

lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, 

warna, barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan. 

3. Proses (process) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktifitas yang 

digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan jasa. 

 

 

 



2.3 Perilaku Konsumen  

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Sebagai objek utama dalam kegiatan pemasaran, konsumen merupakan 

suatu hal yang harus medapat perhatian dari seorang pemasar, karena tujuan dari 

kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli 

barang dan jasa perusahaan. Hal yang sangat penting bagi manajer pemasaran 36 

untuk memahami tingkah laku konsumen. Setelah memahami tingkah laku 

konsumen, perusahaan dapat mengembangkan menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan produknya secara lebih baik.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:166) pengertian Perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.  

Sedangkan menurut Pindyck dan Rubinfeld (2007:72) pengertian Perilaku 

konsumen yaitu deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan 

pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan 

kesejahteraan konsumen tersebut.  

Dan menurut Schiffman dan Kanuk (2008:8) pengertian Perilaku 

konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk yang diharapkan akan 

memuaskan kebutuhan hidupnya.  

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

perilaku dimana konsumen mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Studi perilaku 

konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan 

sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli 

barangbarang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang 

mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka 

37 membeli, seberapa sering mereka membeli, dan seberapa sering mereka 

menggunakan.  



 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kosumen  

Kotler dan Keller (2012:166) mengemukakan bahwa perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi dari 

konsumen.  

 

1. Faktor Budaya  

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku 

seseorang.  

a. Subbudaya (Subculture)  

Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya (subculture) yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. 

Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.  

b. Kelas Sosial  

Kelas sosial didefinisikan sebagai sebuah stratifikasi sosial atau divisi yang relatif 

homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki 

dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama.  

2. Faktor Sosial  

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, 

serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian.  

a. Kelompok Referensi  

Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah semua kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

orang tersebut.  

b. Keluarga 

 Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama 

yang paling berpengaruh.  

 

 



c. Peran dan Status  

Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok, keluarga, klub, organisasi. 

Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan membantu 

mendefinisikan norma perilaku.  

 

3. Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan 

keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai.  

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup  

Selera dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan 

usia.  

b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

 Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat 

di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.   

c. Kepribadian dan Konsep Diri  

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Yang dimaksudkan dengan kepribadian, adalah sekumpulan sifat 

psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan tahan 

lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian).  

d. Gaya Hidup dan Nilai  

Orang-orang dari subbudaya dan kelas sosial yang sama mungkin mempunyai 

gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat.  

 

4. Faktor Psikologis  

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan.  

a. Motivasi  

Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan 

seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa 



kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis 

tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman. Sedangkan kebutuhan-

kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan 

fisologis  tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau 

kebutuhan diterima.  

b. Persepsi Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, 

dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti 

dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi yang berbeda dari 

rangsangan yang sama.  

c. Pembelajaran Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan 

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima (mungkin didapatkan 

dari membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari pengalaman sesungguhnya, 

baik informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman pribadi bertindak 

sebagai feedback bagi individu dan menyediakan dasar bagi perilaku masa depan 

dalam situasi yang sama.  

d. Keyakinan dan Sikap Keyakinan merupakan gagasan deskriptif yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu. Melalui tindakan serta belajar, konsumen akan 

mendapatkan keyakinan dan sikap yang nantinya akan dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian. 

 

2.4 Gaya Hidup (Lifestyle)  

2.4.1 Pengertian Gaya Hidup  

Menurut Kotler dan Keller (2012:178) para konsumen membuat keputusan 

mereka tidak dalam sebuah tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar. 

Perilaku membeli mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, 

sosial, pribadi, dan psikologis. Dan dari faktor pribadi ada faktor gaya hidup 

konsumen yang ikut mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk.  

Kotler dan Keller (2012: 192) mengemukakan bahwa pengertian Gaya 

hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, 

minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang 



dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh 

pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia.  

Assael dalam Felicia Caroline (2010 : 16) juga mengungkapkan pengertian 

gaya hidup adalah “A mode of living that is identified by how people spend their 

time(activities), what they consider important in their environment (interest), and 

what they think of themselves and the world around them (opinions)”.  

Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali 

dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting 

orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan 

tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini).  

Menurut Susanto yang dikutip oleh Widiastuti (2009:1) pengertian Gaya 

hidup merupakan perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan 

opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status 

sosialnya.  

Dari uraian di atas maka yang dimaksud gaya hidup adalah pola seseorang 

yang ditunjukkan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan 

uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang yaitu 

faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari 

luar individu (eksternal). Faktor internal meliputi sikap, pengalaman dan 

pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Adapun faktor 

eksternal meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan.  

Sedangkan dalam perspektif ekonomi, gaya hidup adalah bagaimana 

seseorang mengalokasikan pendapatannya dan memilih produk atau jasa dan 

berbagai pilihan lainnya ketika memilih alternatif dalam satu kategori jenis 

produk yang ada.  

 

2.4.2 Klasifikasi Gaya Hidup  

Mowen & Minor dalam Sumarwan (2011:45), mengemukakan terdapat 

sembilan gaya hidup konsumsi :  



1) Funcionalists. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting. Pendidikan 

rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan pekerja kasar (buruh). Berusia kurang 

dari 55 tahun dan telah menikah serta memiliki anak. 

2) Nurturers. Muda dan berpendapatan rendah. Mereka berfokus pada 

membesarkan anak, baru membangun rumahtangga dan nilai-nilai keluarga. 

Pendidikan diatas rata-rata. 

3) Aspirers. Berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan 

sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang berstatus, khususnya tempat 

tinggal. Memiliki karakteristik klasik. Pendidikan tinggi, pekerja kantor, menikah 

tanpa anak. 

4) Experientials. Membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barangbarang 

hiburan, hobi, dan kesenangan (convenience). Pendidikan rata-rata, tetapi 

pendapatannya diatas rata-rata karena mereka adalah pekerja kantor;  

5) Succeeders. Rumah tangga yang mapan. Berusia setengah baya dan 

berpendidikan tinggi. Pendapatan tertinggi dari kesembilan kelompok. 

Menghabiskan banyak waktu pada pendidikan dan kemajuan diri. Menghabiskan 

uang di atas rata-rata untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. 

6) Moral majority. Pengeluaran yang besar untuk organisasi pendidikan, masalah 

politik dan gereja. Berada pada tahap empty-nest. Pendapatan tertinggi kedua. 

Pencari nafkah tunggal 

7) The golden years. Kebanyakan adalah para pensiunan, tetapi pendapatannya 

tertinggi ketiga. Melakukan pembelian tempat tinggal kedua. Melakukan 

pengeluaran yang besar pada produk-produk padat modal dan hiburan 

8) Sustainers. Kelompok orang dewasa dan tertua. Sudah pensiun. Tingkat 

pendapatan terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan alkohol. 

Pendidikan rendah, pendapatan terendah kedua;  

9) Subsisters. Tingkat sosial ekonomi rendah. Persentase kehidupan pada 

kesejahteraan di atas rata-rata. Kebanyakan merupakan keluarga-keluarga dengan 

pencari nafkah dan orang tua tunggal jumlahnya di atas rata-rata kelompok 

minoritas. 

 



Gaya hidup juga identik dengan kelas sosial dalam masyarakat. Kelas 

sosial adalah suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai 

kedudukan yang seimbang. Anwar Prabu Mangkunegara (2009:42). Dalam 

hubungannya dengan perilaku konsumsi, maka gaya hidup dapat dikategorikan 

sebagai berikut :  

1. Kelas sosial atas memiliki kecenderungan membeli barang-barang yang mahal, 

membeli pada toko yang berkualitas dan lengkap (toko serba ada, supermarket), 

konservatif dalam konsumsinya, barang-barang yang dibeli cenderung untuk dapat 

menjadi warisan bagi keluarganya.  

2. Kelas sosial menengah cenderung membeli barang untuk menampakkan 

kekayaannya, membeli barang dengan jumlah yang banyak dengan kualitas 

memadai. Berkeinginan membeli barang yang mahal dengan sistem kredit, 

misalnya membeli kendaraan, rumah mewah, apartemen. 

3. Kelas sosial rendah cenderung membeli barang dengan mementingkan 

kuantitas daripada kualitas. Pada umumnya mereka membeli barang untuk 

kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan penjualan barang-barang yang diobral atau 

penjualan dengan harga promosi.  

 

Dari berbagai kelas sosial tersebut, muncul beberapa kemungkinkan 

adanya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif menurut Jhon A Walker 

yang dikutip oleh R. Dendi D (2009:1) mempunyai beberapa sifat, yaitu :   

 Gaya hidup sebagai sebuah pola, yaitu sesuatu yang dilakukan atau 

tampilsecara berulang-ulang. 

 Mempunyai massa atau pengikut sehingga tidak ada gaya hidup yang 

bersifat personal;   

 Mempunyai daur hidup (life-cycle), artinya ada masa kelahiran, tumbuh, 

puncak, surut, dan mati.  

Gaya hidup seorang pengusaha dan pejabat akan berbeda dengan gaya hidup 

seorang musisi ataupun mahasiswa. Gaya hidup mahasiswa dapat ditunjukkan 

melalui bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bermain, bagaimana 



mereka bergaul di kalangan masyarakat, kampus atau dimana mereka memenuhi 

kebutuhan hidup lainnya. 

 

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup  

Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:48) mengemukakanbahwa gaya hidup seseorang dapat dilihat 

dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan – kegiatan tersebut.  

 

Lebih lanjut Kotler dan Amstrong (2012:48) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada 2 faktor yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar 

(eksternal).  

Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, 

konsep diri, motif, dan persepsi dengan penjelasannya sebagai berikut :  

a. Sikap 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui 

pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa 

tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan 

sosialnya.  

b. Pengalaman dan pengamatan  

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, 

pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat 

dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari 

pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.  

c. Kepribadian  

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang 

menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.  



d. Konsep diri  

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri 

sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan 

hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu 

memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri 

sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam 

menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of 

reference yang menjadi awal perilaku.  

e. Motif  

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan 

kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif 

seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya 

hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.  

f. Persepsi  

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia.  

 

Adapun faktor eksternal dijelaskan oleh Nugraheni (2011) sebagai berikut :  

a. Kelompok referensi  

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut 

menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi 

pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota 

didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan 

individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.  

b. Keluarga 

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan 

perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan 

anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.  



c. Kelas sosial  

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama 

dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para 

anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang 

sama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup berasal dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). 

Faktor internal meliputi sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep 

diri motif, dan persepsi. Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial. 

  

2.4.4 Pengukuran Gaya Hidup  

Pengukuran gaya hidup dapat dilakukan dengan psikografik 

(psychographic). Menurut Sumarwan (2011:58) pengertian psikografik adalah 

sebagi berikut: ”Psikografik adalah suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup 

yang bisa memberikan pengukuran kuantitatif dan bisa dipakai untuk 

menganalisis data yang sangat besar.”  

Analisis psikografik biasanya digunakan untuk melihat segmen pasar. 

Analisis psikografik sering juga diartikan sebagai suatu riset konsumen yang 

menggambarkan segmen konsumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan, dan 

aktivitas lainnya. Psikografik berarti menggambarkan (graph) psikologi 

konsumen (psyco). Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran AIO (activity, 

interest, opinion) atau pernyataan untuk menggambarkan aktifitas, minat, dan 

opini konsumen.  

Menurut Kasali dalam Rusdiana (2014:12), Komponen-komponen 

segmentasi gaya hidup dalam bentuk aktifitas, interest dan opini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

 

 

 



Tabel 2.1  

Dimensi Gaya Hidup 

 

 

1. Activity  

Reynolds dan Daren dalam Rifky Anugrah (2011:43) mengemukakan 

pengertian mengenai activity sebagai berikut.  

“Activities (kegiatan) adalah tindakan yang nyata seperti menonton suatu 

medium, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada tetangga mengenai 

pelayanan yang baru.”  

Aktivitas ini dapat berupa kerja, hobi, acara sosial, liburan, hiburan, 

keanggotaan perkumpulan, jelajah internet, berbelanja, dan olahraga. Aktivitas 

(kegiatan) konsumen merupakan karakteristik konsumen dalam kehidupan 

sehariharinya. Dengan adanya aktivitas konsumen, perusahaan dapat mengetahui 

kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh pasar sasarannya, sehingga 

mempermudah perusahaan untuk menciptakan strategi-strategi dari informasi 

yang didapatkan tersebut.  

2. Interest  

Pengertian interest menurut Reynolds dan Daren dalam Rifky Anugrah 

(2011:43). “Interest (minat) merupakan objek peristiwa, atau topik dalam tingkat 

kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-menerus kepadanya.” 

Minat merupakan apa yang konsumen anggap menarik untuk meluangkan 

waktu dan mengeluarkan uang. Minat merupakan faktor pribadi konsumen dalam 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Minat terdiri dari keluarga, rumah, 



pekerjaan, komunitas, rekreasi, pakaian, makanan, media, prestasi. Setiap 

perusahaan dituntut untuk selalu memahami minat dan hasrat para konsumennya 

agar dapat memudahkan perusahaan untuk menciptakan konsep pemasaran guna 

mempengaruhi proses pembelian para pasar sasarannya. 

  

3. Opinion  

Pengertian opinion menurut Reynolds dan Daren dalam Rifky Anugrah 

(2011:43) adalah sebagai berikut. “Opinion (opini) adalah jawaban lisan atau 

tertulis yang orang berikan sebagai respons terhadap suatu stimulus.” Opini 

merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi mereka 

sendiri. Opini dapat berasal dari diri konsumen sendiri, isu sosial, politik, bisnis, 

ekonomi, pendidikan, produk, masa depan, dan budaya. Opini digunakan untuk 

mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evaluasi seperti kepercayaan mengenai 

maksud orang lain, antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa datang, dan 

penimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran atau menghukum dari jalannya 

tindakan alternatif.  

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa AIO (activity, interest, 

opinion) merupakan salah satu alat ukur dari gaya hidup. Aktivitas (activity) 

merupakan wujud dari aksi atau tindakan seseorang, minat (interest) merupakan 

derajat kesenangan yang menyertai perhatian khusus dan berkelanjutan p 

ada objek, dan opini (opinion) merupakan jawaban yang berupa tulisan 

atau tulisan yang diberikan oleh seseorang sebagai respon terhadap stimulus 

berupa pertanyaan. Opini digunakan untuk menjelaskan interpretasi, harapan, dan 

evaluasi. 

 

2.4.5 Teori Penghubung antara Gaya Hidup dengan Proses Keputusan 

Pembelian 

Sumarwan yang dikutip oleh Ida Ayu (2012:2) mengemukakan bahwa 

pengertian Gaya Hidup merupakan suatu cara yang dapat menggambarkan 



perilaku seseorang, yaitu bagaimana hidup, menggunakan uangnya dan 

memanfaatkan waktu yang dimilikinya 

Sedangkan menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1995) Gaya hidup 

didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup dan menggunakan uang dan 

waktunya. 

Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan 

berinteraksi di dunia. Menurut Assael, gaya hidup adalah “A mode of living that is 

identified by how people spend their time (activities), what they consider 

important in their environment (interest), and what they think of themselves and 

the world around them (opinions)”.  

Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali 

dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting 

orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan 

tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini).  

Sedangkan menurut Minor dan Mowen (2002, p. 282), gaya hidup adalah 

menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan 

bagaimana mengalokasikan waktu.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam 

membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu 

2.5 Kebijakan Penetapan Harga 

2.5.1 Pengertian Harga 

Menurut Kotler, terjemahan (2008:519) mengemukakan bahwa harga 

merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Sedangkan menurut 

Swastha dan Sukotjo dalam Dita Amanah (2011:211) menyatakan bahwa harga 

adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. 



Dari pendapat-pendapat para pakar ekonomi tentang definisi harga 

tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harga adalah elemen dalam 

bauran pemasaran yang tidak saja menentukan profitabilitas tetapi juga sebagai 

sinyal untuk mengkomunikasikan proporsi nilai suatu produk yang diberikan 

kepada pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran 

pemasaran perusahaan. 

 

2.5.2 Pengertian Penetapan Harga 

Penetapan harga terhadap suatu barang dan jasa harus sesuai dan tepat 

karena dengan suatu tingkat harga tersebut diharapkan mampu untuk menutup 

biaya dan mendapatkan laba. Ada beberapa ahli mengemukakan definisi tentang 

penetapan harga, diantaranya : 

Menurut Tjiptono (2006:180) menyatakan bahwa penetapan harga merupakan 

pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku 

untuk jasa tertentu yang bersifat relatif terhadap tingkat harga para pesaing, serta 

memiliki peran strategis yang krusial dalam menunjang implementasi strategi 

pemasaran”. Sedangkan definisi penetapan harga menurut Philip Kotler 

(2000:519) yang dialih bahasakan oleh Wihelmus W. Bakowatun, yaitu penetapan 

harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti oleh suatu jangka 

waktu tertentu (mengenai perkembangan pasar) 

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa penetapan harga 

merupakan harga jual produk yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Penetapan harga yang sesuai dan tepat akan membuat konsumen bertahan dengan 

produk tersebut karena sesuai dengan daya beli konsumen, dengan demikian 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi realisasi penjualan. Oleh sebab itu 

setiap perusahaan dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan secara 

matangmatang sehingga menguntungkan bagi perusahaan yaitu mendapatkan laba 

dan bagi 

konsumen dapat membeli produk sehingga dapat memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan konsumen.  



2.5.3 Tujuan Penetapan Harga 

Setiap perusahaan bisa memutuskan dimana saja perusahaan tersebut ingin 

menyisishkan tawaran pasarnya, semakin jelas tujuan perusahaan semakin mudah 

menetapkan harga. Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pencapaian tujuan 

perusahan tersebut. Demikian pula dengan pelaksanaan penetapan harga yang 

dilaksanakan oleh perusahaan, walau demikian penetapan harga yang 

dilaksanakan oleh perusahaan bukanlah merupakan tujuan perusahaan yang 

sebenarnya akan tetapi penetapan harga ini merupakan salah satu sarana dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009), perusahaan harus memikirkan dimana 

ia akan memposisikan penawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan perusahaan, 

maka akan semakin memudahkan penetapan harga. Perusahaan dapat mengejar 

lima tujuan utama melalui: 

1) Kelangsungan hidup (survival) 

Penentuan harga ditunjukan untuk mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan 

untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

2) Memaksimalan keuntungan (profit maximization) 

Penentuan harga untuk menjamin tercapainya keuntungan maksimal dalam 

periode waktu tertentu. Periode yang ditentukan akan tergantung pada siklus 

hidup dari produk yang bersangkutan. 

3) Memaksimalkan pangsa pasar (maximum Market Share) 

Penentuan harga untuk 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 menunjukan bahwa produk mereka merupakan 

kemawahan yang terjangkau produk 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. 

 

2.5.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Mendapatkan harga produk/jasa terendah haruslah mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan perusahaan khususnya penetapan 

harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan memberikan keuntungan pada 

perusahaan akan tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi didalam 

pengambilan keputusan harga, seperti yang dikatakan oleh Philip Kotler 

(2000:520) yang dialih bahasakan oleh Wihelmus W. Bakowatun, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu : 

1. Faktor Intern 

a. Sasaran pemasaran 

Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus menetapkan apa yang ingin dicapai 

terhadap produk tertentu. Jika perusahaan telah memilih pasar sasarannya dan 

telah menentukan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran 

pemasarannya termasuk harga langsung menyusul. Semakin jelas perusahaan 

menetapkan sasarannya akan semakin mudahlah menetapkan harga produksinya. 

b. Strategi marketing mix 

Harga merupakan salah satu sasaran bauran pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Keputusan mengenai harga 

harus di koordinasikan dengan keputusan mengenai desain, dan promosi produk 

untuk membentuk sebuah program pemasaran yang konsisten secara efektif. 

c. Biaya 

Biaya merupakan lantainya harga yang dapat ditetapkan perusahaan untuk 

produk-produknya. Perusahaan tentu ingin menetapkan suatu harga yang dapat 

menutup semua biaya dalam memproduksi, mendistribusi dan menjual produk 



tersebut termasuk tingkat laba yang wajar dan segala upaya dan resiko yang 

dihadapi. 

d. Organisasi penetapan harga 

Manajemen harus menetapkan siapa dalam organisasi yang bersangkutan 

bertanggung jawab atas penetapan harga. Perusahaan menangani penetapan harga 

dengan berbagai harga, pada perusahaan besar sering kali harga ditetapkan oleh 

manajemen puncak bukan oleh manajemen 

pemasaran atau bagian penjualan. Pada perusahaan besar biasanya ditangani oleh 

manajer lini produk. 

 

2. Faktor Ekstern 

a. Sifat pasar dan permintaan 

Para konsumen maupun pembeli industrial membandingkan harga suatu produk 

atau produk dengan manfaat yang dimilikinya, oleh karenanya sebelum 

menetapkan harga, perusahaan hendaknya memahami hubungan antara harga dan 

permintaan produk, disamping harus mengetahui yang dihadapi apakah termasuk 

persaingan sempurna, monopoli, ataupun oligopoly.  

b. Persaingan 

Konsumen mengevaluasi harga serta nilai produk-produk yang termasuk sama 

juga strategi penetapan harga perusahaan dapat mempengaruhi sifat persaingan 

yang dihadapinya. Suatu strategi harga tinggi, laba tinggi dapat memancing 

persaingan, sebaiknya suatu harga rendah, laba rendah dapat melemahkan para 

pesaing atau mengeluarkan mereka dari pasar. 

c. Faktor lingkungan 

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga yaitu faktor 

kondisi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap keefektifan strategi 

penetapan harga, juga faktor kebijakan dan peraturan pemerintah serta aspek 

sosial (kepedulian terhadap lingkungan). 

 

 

 



2.5.5 Metode Penetapan Harga 

Melaksanakan strategi penetapan harga perusahaan, melihat harga pesaing, 

dan harga barang pengganti menjadi titik orientasi yang dipertimbangkan 

perusahaan dalam menetapkan harga. Penilaian pelanggan terhadap keistimewaan 

produk/jasa yang unik atas tawaran perusahaan menjadi batas harga. 

Metode penetapan harga menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan 

oleh Benyamin Molan (2009:150) : 

1. Penetapan harga mark up 

Metode penetapan harga paling sederhana adalah menambahkan mark up 

standar pada biaya produk tersebut. 

2. Penetapan harga sasaran pengembalian 

Perusahaan tersebut menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat 

pengembalian atas investasi ( ROI- Return On Investment). 

3. Penetapan harga persepsi nilai 

Perusahaan tersebut harus menyerahkan nilai yang dijanjikan melalui 

pernyataan nilai mereka, dan pelanggan harus mempersepsikan nilai ini. 

Perusahaan tersebut menggunakan unsur-unsur bauran pemasaran lainnya, 

seperti iklan dan tenaga penjualan untuk mengkomunikasikan dan 

meningkatkan nilai yang dipersepsikan dalam benak pembeli. 

4. Penetapan harga nilai 

Dalam metode ini, perusahaan tersebut memikat hati pelanggan yang local 

dengan menetapkan harga yang lumyaan rendah untuk tawaran yang 

bermutu tinggi. 

5. Penetapan harga umum 

Dalam metode ini perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga 

pesaing. 

6. Penetapan harga tipe lelang 

Penetapan harga ini mulai makin popular, khususnya seiring dengan 

pertumbuhan internet. Salah satu manfaat utama lelang adalah untuk 

membuang persediaan yang berlebihan atau barang bekas. 



7. Penetapan harga tipe kelompok 

Metode yang dapat digunakan konsumen dan pembeli bisnis untuk 

berpatungan membeli dengan harga yang lebih rendah. 

 

2.5.6 Penyesuaian Harga 

Ada lima strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Keller yang 

dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2009:301) : 

1. Penetapan Harga Geografis 

Penetapan harga geografis mengharuskan perusahaan untuk memutuskan 

cara menetapkan hraga bagi pelanggan di berbagai lokasi negara yang 

berbeda. Masalah lain adalah cara menetapkan pembayaran, masalah ini 

kritis jika para pembeli kekurangan mata uang yang mapan (hard 

currency) untuk membayar pembelian, seringkali para pembeli 

menawarkan barang lain sebagai pembayaran dan praktek itu 

menimbulkan imbalan dagang yang mempunyai beberapa bentuk, antara 

lain : 

a. Barter 

Barter melibatkan pertukaran barang-barang secara langsung tanpa uang 

dan tanpa pihak ketiga. 

b. Transaksi kompensasi 

Perusahaan menerima sebagian persentase pembayaran berupa uang dan 

sisanya dalam bentuk produk. 

c. Persetujuan pembelian kembali 

Penjual menjual pabrik, peralatan, atau teknologi ke negara lain dan 

perusahaan setuju untuk menerima produk yang di produksi dengan 

peralatan yang dipasok sebagai bagian dari pembayaran. 

d. Off set 

Penjualan menerima pembayaran perusahaan dalam bentuk tunai, tetapi 

menyetujui untuk menggunakan sebagian besar uang di negara tersebut 

untuk periode tertentu. 



2. Diskon dan Potongan Harga 

Perusahaan pada umumnya akan menyelesaikan daftar harga mereka dan 

memberikan diskon dan potongan harga (discount and allowance) untuk 

setiap pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan 

pembelian diluar musim. Penyesuaian harga ini disebut diskon dan 

pengurangan harga. Bentuk-bentuk diskon dan pengurangan harga sebagai 

berikut : 

a. Diskon tunai 

Pengurangan harga bagi pembeli yang membayar tagihan tetap waktu 

b. Diskon kuantitas 

Pengurangan harga bagi pembayar yang membeli dalam jumlah besar. 

c. Diskon fungsional/diskon perdagangan 

Ditawarkan oleh penjual kepada anggota saluran distribusi yang 

melakukan fungsi tertentu seperti menjual dan menyimpan. 

d. Diskon musiman 

Pengurangan harga bagi pembeli yang membeli barang dagangan atau jasa 

diluar musim. Diskon musiman membuat penjual dapat mempertahankan 

produksi secara menetap sepanjang tahun. 

e. Potongan 

Pengurangan dari data harga. 

3. Penetapan Harga Promosi 

Pada penetapan harga promosi, perusahaan untuk sementara waktu akan 

menurunkan harga dibawah harga terdaftar. Penetapan harga untuk 

promosi mempunyai beberapa bentuk untuk teknik penetapan harga dan 

untuk mendorong pembelian awal yaitu : 

a. Harga pemimpin/rugi 

Misalnya pasar swalayan sering menurunkan harga merek-merek terkenal 

untuk memancing lebih banyak orang yang datang khusus untuk menarik 

pelanggan. 

 

 



b. Harga peristiwa khusus 

Penjualan menetapkan harga dan peristiwa-peristiwa khusus untuk 

menarik pelanggan. 

c. Pembiayaan berbungan rendah 

Sebagai ganti dari menurunkan harga, perusahaan menawarkan 

pembiayaan berbungan rendah kepada pelanggan. 

d. Diskon psikologi 

Memberikan harga produk yang ditinggikan dan kemudian 

menawarkannya sebagai penghematan besar. 

4. Penetapan harga diskriminasi 

Penetapan harga terjadi jika perusahaan menjual suatu produk atau jasa 

dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya 

secara proporsional. 

5. Penetapan harga bauran produk 

Logika penetapan harga harus dimodifikasikan jika produk tersebut 

merupakan bagian dari bauran produk. 

Terdapat enam situasi yang melibatkan penetapan harga bauran produk 

yaitu : 

1. Penetapan harga lini produk 

Penetapan harga lini produk, manajemen harus memutuskan perbedaan 

harga antara berbagai produk dalam satu lini. 

2. Penetapan harga ciri pilihan 

Perusahaan menetapkan harga produk ciri khas (featpure) dan jasa pilihan 

bersama produk utamanya. Penetapan harga menjadi sulit, karena 

perusahaan harus memutuskan barang mana saja yang ditawarkan sebagai 

harga pilihan. 

3. Penetapan harga produk pelengkap 

Beberapa produk memerlukan harga penggunaan produk pendukung atau 

pelengkap disamping produk utamanya. 

4. Penetapan harga dua bagian 



Penetapan harga dua bagian berarti perusahaan menggunakan tarif tetap 

ditambah pemakaian yang variabel. 

5. Penetapan harga produk sampingan 

Menggabungkan beberapa produk dan menawarkannpaket dengan harga 

yang lebih mewah. 

 

2.5.7 Memilih Harga Akhir 

Dalam memilih harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-

faktor tambahan yang meliputi : 

1. Penetapan harga psikologis 

Bila konsumen menghadapi banyak pilihan yang membingungkan, akan 

membantu bila pemasar menyesuaikan harga dan penyajiannya agar benar-benar 

menarik dan jelas (penetapan harga dengan mempertimbangkan perilaku 

konsumen). 

2. Penetapan harga berbagai laba dan resiko 

Produsen memberikan pilihan tawaran untuk menanggung sebagian atau semua 

resiko tersebut apabila ia tidak memberikan nilai yang dijanjikan sepenuhnya. 

3. Pengaruh unsur bauran pemasaran lainnya 

Harga akhir harus mempertimbangkan mutu merek dan iklannya dalam kaitannya 

dengan pesaing. 

4. Kebijakan penetapan harga perusahaan 

Harga harus selaras dengan kebijakan-kebijakan penetapan harga perusahaan. 

Pada saat yang sama, perusahaan tidak menolak untuk menetapkan penetapan 

harga akhir dalam keadaan tertentu. 

5. Dampak harga terhadap pihak lain 

Dengan mempertimbangkan reaksi pihak-pihak lain terhadap harga yang 

direncanakan, seperti distributor, tenaga penjualan, reaksi para pesain, reaksi 

pemasok, reaksi pemerintah, dan sebagainya. 

 

 



2.5.8 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 pembeliannya. Konsumen akan membandingkan harga dari 

produk pilihan mereka dan kemudian mengevaluasi apakah harga tersebut sesuai 

atau tidak dengan nilai produk serta jumlah uang yang harus dikeluarkan. Secara 

tradisional harga telah diperlakukan sebagai penentu utama pembelian. 

 

2.6 Keputusan Pembelian 

2.6.1 Proses Keputusan Pembelian 

Dalam melakukan pembelian, konsumen dihadapkan pada dua atau lebih 

alternatif pilihan untuk membuat keputusan. Keputusan yang dipilih konsumen 

tersebut akan dilanjutkan dengan tindakan.  

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan 

dalam buku Manajemen Pemasaran (2008:185), keputusan pembelian pelanggan 

secara penuh merupakan suatu proses yang berasal dari semua pengalaman 

mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan 

suatu produk. Sedangkan menurut Tjiptono dalam buku Strategi Pemasaran 

(2008:19), pengertian keputusan pembelian yaitu keputusan pembelian konsumen 

merupakan tindakan individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat 

dalam usaha memperoleh dan menggunakan suatu produk atau jasa yang 

dibutuhkan. Sedangkan menurut Setiadi (2010) perilaku membeli mengandung 

makna yakni kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam pertukaran 

uang dengan barang dan jasa serta dalam proses pengambilan keputusan yang 



menentukan kegiatan tersebut. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk 

selalu melibatkan aktivitas secara fisik (berupa kegiatan langsung konsumen 

melalui tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan pembelian) dan aktivitas 

secara mental (yakni saat konsumen menilai produk sesuai dengan kriteria tertentu 

yang ditetapkan oleh individu). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

pembelian konsumen adalah suatu proses memilih satu dari beberapa alternatif 

pilihan yang dibutuhkan konsumen dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan 

nyata. 

 

Dalam melakukan pembelian, terdapat tahap-tahap proses yang sebaiknya 

dilakukan konsumen dalam mengambil keputusan. Menurut Kotler dan Keller 

yang dilih bahasakan oleh Benyamin Molan dalam buku Manajemen Pemasaran 

(2008:185), proses keputusan konsumen diuraikan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller “Manajemen Pemasaran” (2008:185) 

 

Gambar 2.1 menunjukkan jika terdapat lima proses dalam mengambil sebuah 

keputusan pembelian. Proses yang pertama adalah : 

1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

Proses dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal (lapar, haus, dan sebagainya) 

dan eksternal (menonton iklan televisi) 
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2. Pencarian Informasi (Information Searching) 

Perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi 

acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan 

pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat 

kelompok : 

a. Sumber pribadi : Keluarga, teman, tetangga, rekan. 

b. Sumber komersil : Iklan, situs web, wiraniaga, tampilan. 

c. Sumber publik : Media massa. 

d. Sumber eksperimental : Penanganan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru yang 

memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. 

Model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atau produk dengan 

sangat sadar dan rasional. Bebrapa konsep dasar akan membantu 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 memberi manfaat yang digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-merek 

yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk 

membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, 

konsumen bisa mengambil lima sub 

keputusan yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

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

memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian 

produk pasca pembelian. 

 

 



a. Kepuasan Pasca Pembelian 

Kepuasan pembelian adalah fungsi dari seberapa sesuainya harapan pembeli 

produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja 

produk lebih rendah daripada harapan, pembeli akan kecewa, jika ternyata sesuai 

dengan harapan, pembeli pun akan puas, jika 

melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. Perasaan-perasaan itu akan 

membedakan apakah pembeli akan membeli kembali produk tersebut dan 

membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang 

produk tersebut dengan orang lain. 

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. Mereka mungkin mengambil tindakan publik seperti mengajukan 

keluhan ke perusahaan tersebut. Komunikasi pasca pembelian dengan pembeli 

ternyata menghasilkan berkurangnya pengembalian produk dan pembatalan 

lainnya. 

c. Pemakaian dan Pembuangan Pasca Pembelian 

Para pemasar juga harus memantau cara pembeli atau memakai dan membuang 

produk tertentu. Dalam kasus ini, konsumen harus diyakinkan tentang keuntungan 

penggunaan secara lebih teratur, dan rintangan potensial terhadap penggunaan 

yang ditingkatkan harus diatasi. Jika para 

konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara mereka 

membuangnya, terutama jika prouk tersebut dapat merusak lingkungan. 

 

Namun yang lebih diteliti disini lebih pada proses keputusan pembelian tersebut, 

sehingga perilaku pasca pembelian tidak dimasukan dalam indikator proses 

keputusan pembelian. 

 

 



2.6.2 Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen 

Kotler dan Armstrong dalam Dani (2009) menyatakan “keputusan pembelian dari 

pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, psikologis 

pembeli, serta strategi pemasaran”. 

a.      Faktor Budaya 

Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku 

konsumen.Perusahaan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, 

subbudaya dan kelas sosial pembeli.Budaya adalah penyebab paling mendasar 

dari keinginan dan perilaku seseorang.Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai 

dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota 

masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. 

Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok 

nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, area geografis. Banyak 

subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering kali merancang 

produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. 

b.     Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, 

keluarga serta peranan dan status sosial konsumen.Perilaku seseorang dipengaruhi 

oleh banyak kelompok kecil.Kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung.Definisi kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk 

mencapai sasaran individu atau bersama. 

c.     Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan 

tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan 

konsep diri pembeli. 



d.      Faktor Psikologis 

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan. 

Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan 

seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis 

tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman.Sedangkan kebutuhan-

kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan 

fisologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau 

kebutuhan diterima. 

e.      Faktor Marketing Strategy 

Merupakan variabel dimana pemasar mengendalikan usahanya dalam memberi 

tahu dan mempengaruhi konsumen. Variabel-variabelnya adalah 

1)  Barang, 

2)   Harga, 

3)   Periklanan, dan 

4)  Distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengambilan keputusan. 

Berkowitz dalam Dani (2009) menambahkan satu faktor lain yang memengaruhi 

keputusan pembelian konsumen, yakni faktor situasional. Faktor situasional 

adalah kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu tertentu.Kemunculanya 

terpisah dari diri produk maupun konsumen (Assael dalam Dani, 2009). 

Belk dalam Dani (2009) mendifinisikan situasi sebagai semua faktor yang utama 

terhadap tempat dan situasi yang tidak menurut pengetahuan seseorang (intra-

individual) dan stimuli (alternatif pilihan) dan memiliki bukti dan pengaruh 

sistematis pada perilaku saat itu. 

 



2.7 Penelitian Sebelumnya 

 Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literature yang berkaitan 

diantaranya hasil studi penelitian dari jurnal internasional dan dari penelitian 

sebelumnya mengenai gaya hidup dan kebijakan penetapan harga terhadap proses 

keputusan pembelian. Analisis penelitian terdahulu dipaparkan pada tabel berikut 

: 

Tabel 2.1  

Contoh Penelitian Sebelumnya 

 

No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil dan 

Kesimpulan 

1. Barta 

Andrean 

Barus 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan 

Strategi Penetapan 

Harga Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Menggunakan Jasa ( 

Survei Pada Kereta 

Api Argo 

Parahyangan 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=Kualitas 

Pelayanan 

X2=Strategi 

Penetapan 

Harga 

Y=Keputusan 

Konsumen 

Menggunakan 

Jasa 

Terdapat hubungan 

antara kualitas 

pelayanan dan 

strategi penetapan 

harga terhadap 

keputusan 

konsumen 

menggunakan jasa 

KA. Argo 

Parahyangan 

PT.Kereta Api 

jurusan Bandung - 

Jakarta 

2. Febri Tri 

Bramasta 

Putra 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, 

Harga Dan 

Kepuasan 

Pelanggan Terhadap 

Deskriptif X1=Kualitas 

Pelayanan 

X2=Harga 

X3=Kepuasan 

Pelanggan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kualitas pelayanan, 

harga dan kepuasan 

pelanggan memilik 



Loyalitas Pelanggan 

(Studi Pada Bengkel 

Mobil Rapi Glass 

Autocare Semarang 

Y = Loyalitas 

Pelanggan 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

3. Lestari 

Risnawati 

Pengaruh Gaya 

Hidup Terhadap 

Proses Keputusan 

Pembelian  

Produk Revlon  

(Studi Pada Remaja 

Perempuan Kota 

Bogor)  

Deskriptif 

dan 

Verifikatif  

 

X=Gaya 

Hidup  

Y=keputusan 

pembelian  

Terdapat pengaruh 

yang nyata baik 

secara simultan 

maupun parsial dari 

gaya hidup terhadap 

keputusan 

pembelian produk 

Revlon di kota 

Bogor 

 

4. Teuku 

Guntur 

Syafrizal 

Denk 

(2012)  

 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Harga, dan Promosi 

Penjualan terhadap 

keputusan 

pembelian para 

dokter pada produk 

aneroid 

Sphygmomanometer 

di kota Bandung.  

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=kualitas 

produk  

X2=harga  

X3=promosi  

Y=keputusan 

pembelian  

Variabel kualitas 

produk 

berkontribusi secara 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

pembelian untuk 

produk aneroid 

Sphygmomanometer  

 

5. Dias 

Widyarto 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan 

Harga Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen Hotel 

Padanara Semarang 

Deskriptif X1=Kualitas 

Pelayanan 

X2=Harga 

Y=Kepuasan 

Konsumen 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara kualitas 

pelayanan dan 

harga terhadap 

kepuasan konsumen 



6. Vikih Riadi 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, 

Harga, Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Kasus pada PT. 

Merpati Nusantara 

Airlines 

Deskriptif X1=Kualitas 

Pelayanan 

X2=Harga 

Y=Loyalitas 

Pelanggan 

Kualitas pelayanan 

dan harga 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

studi kasus pada PT 

Merpati Airlines 

Semarang 

7. Lubis, 

Mohammad 

Chafizh 

Maulana 

(2014) 

Pengaruh Kualitas 

Produk dan 

Penetapan Harga 

Terhadap Keputusan  

Pembelian Green 

Cake & Cofee di 

Bandung 

Deskriptif X1=Kualitas 

Produk 

X2=Penetapan 

Harga 

Y=Keputusan 

Pembelian 

 Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Penetapan harga 

secara parsial 

memiliki pengaruh 

terhadap Keputusan 

pembelian pada 

Green Cake & 

Coffee 

8. Riski 

Nurhayati 

(2011) 

 

Pengaruh Kualitas 

Produk dan Harga 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi 

pada Mahasiswa 

Universitas 

Pembangunan 

“Veteran” 

Yogyakarta Jurusan 

Ilmu Administrasi 

Bisnis angkata 2009 

Penggunan 

Handphone Merek 

Nokia) 

Deskriptif X1=Kualitas 

Produk 

X2=Harga 

Y=Loyalitas 

Pelanggan 

Secara parsial 

produk berpengaruh 

dengan harga 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

handphone merek 

Nokia. 



9. Maria Ulfa 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga 

dan Lokasi 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan di 

Penginapan Mega 

Syari’ah Semarang 

Deskriptif X1=Kualitas 

Pelayanan 

X2=Harga 

X3=Lokasi 

Y=Loyalitas 

Pelanggan 

Hasil penelitian 

menunjukan bagwa 

kualitas pelayanan, 

harga dan lokasi 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

10. Susi S 

Sihombing 

Penaruh Harga, 

Kemasan, Dan Iklan 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Minute 

Maid Pulpy Orange 

Asosiatif X1=Harga 

X2=Kemasan 

Y=Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

berdasarkan uji F 

iklan secara 

bersama sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

 Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti 

mengambil delapan jurnal internasional yang berhubungan dengan gaya hidup, 

harga dan proses keputusan pembelian. Jurnal Internasional tersebut dipaparkan 

dalam tabel berikut ini  

 

No Peneliti Judul Metode Variabel Hasil dan 

Kesimpulan 

1 Amir 

Mahmud, 

Kamaruzza 

man Jusof dan 

Siti Hadijah 

(2013) 

The Effect of 

Service Quality 

and Price on 

Satisfaction and 

Loyalty of 

Customer of 

Deskriptif X1=Kualitas 

Pelayanan 

X2= Harga 

Y1=Kepuasan 

Konsumen 

Y2=Loyalitas 

Pada industry layanan 

penerbangan harga 

berpengaruh 

signifikan secara 

negative pada loyalitas 

konsumen tetapi 



Commercial 

Flight Industry 

Service 

berpengaruh 

signifikan pada 

kepuasan konsumen, 

sedangkan kualitas 

pelayanan 

berpengaruh kuat dan 

negative pada 

kepuasan konsumen 

maupun loyalitas 

2 Long-Yi Lin1 

, Hsing-Yu 

Shih2 

The Relationship 

of University 

Student’s 

Lifestyle, Money 

Attitude, Personal 

Value and their 

Purchase 

Decision 

Deskriptif X1= Lifestyle 

X2= Money 

Attitude 

X3 = Personal 

Value 

Y = Purchase 

Decision 

Dalam penelitian ini 

terdapat pengaruh 

antara lifestyle, money 

attitude dan personal 

value terhadap 

purchase decision.  

3 Zarin Hossain 

(2013) 

The Effect of 

Customer 

Satisfaction, 

Pricing, and 

Technology on 

Customer Loyalty 

of Fedex 

Deskriptif X1= Kepuasan 

konsumen 

X2= Harga 

X3=Teknologi 

Y= Loyalitas 

Loyalitas konsumen 

akan meningkat 

apabila fedex 

memberikan harga 

yang kompetitif dan 

jelas kepada 

konsumennya, 

sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

harga mempengaruhi 

loyalitas, demikian 

juga dengan kepuasan 

konsumen yang 



berpengaruh pada 

loyalitas konsumen, 

sedangkan faktor 

teknologi tidak 

mempunyai pengaruh 

pada loyalitas 

konsumen 

4 Muhammad 

Khalilur 

Rahman dan 

Md.Abdul 

Jalil (2014) 

Exploring Factors 

Influencing 

Customer Loyalty 

: An Empirical 

Study on 

Malaysian 

Hypermarket 

Perspective 

Deskriptif X1=Kualitas 

Pelayanan 

X2=Kualitas 

Produk 

X3=Harga 

Y=Loyalitas 

Strategi Harga sangat 

berpengaruh pada 

loyalutas di industry 

hypermarket, hal ini 

sejalan pula dengan 

kualitas pelayanan dan 

kualitas produk yang 

dijual beroengaruh 

kuat dan positif 

terhadap loyalitas 

5 Nazari 

Mohsena 

Hosseini 

Mohammad 

Ali Shahb dan 

Kalejahi 

Seyed Vahid 

Tabatabaiec 

(2014) 

Impact of Price 

Fairness on Price 

Satisfaction, 

Customer 

Satisfaction, 

Customer 

satisfaction and 

Customer Loyalty 

in Iran 

Tellecommunicati

on Market (Case : 

MTN Irancel 

Company)  

Deskriptif X=Harga 

Y1=Kepuasan 

konsumen 

Y2=Loyalitas 

Harga berpengaruh 

langsung pada 

loyalitas konsumen, 

hal ini juga sejalan 

dengan kepuasan 

konsumen yang 

berpengaruh pada 

loyalitas konsumen 



6 Dr. Adepoju 

Adeleke dan 

Suraju 

Abidoun 

Aminu 

The Determinants 

of Customer 

Loyalty in 

Nigeria’s GSM 

Market 

Deskriptif X1= Kepuasan 

konsumen 

X2=Kualitas 

Pelayanan 

X3=Image 

Perusahaan 

X4=Harga 

Y=Loyalitas 

Harga tidak 

berpengaruh pada 

loyaliitas konsumen di 

pasar GSM Nigeriam 

hal ini banyak 

dipengaruhi oleh 

sedikitnya pilihan 

yang ada sehingga 

konsumen dihadapkan 

pada pilihan yang 

terbatas terutama pada 

harga, demikian pula, 

kepuasan konsumen, 

kualitas pelayanan, 

image perusahaan 

yang tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan pada 

loyalitas konsumen 

7. Arvinclucy 

Akinyi Onditi, 

Maseno 

University of 

Kanya 

An evaluation of 

Promotional 

Elements 

Influence 

on Purchase 

Decision : A case 

study of purchase 

decision of 

agricurtural and 

non 

agricurtural 

product 

Deskriptif X=Bauran 

Promosi 

Y=Keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian ini 

mengindikasikan 

bahwa 

variabel bauran 

promosi 

sebagai strategi 

perusahaan yang lebih 

memerhatikan kaum 

wanita dalam industry 

pertanian dan bukan 

pertanian. Bauran 

promosi tersebut 



among women 

groups 

penting 

dan berkorelasi positif 

terhadap keputusan 

pembelian. 

8. Adabylesyta, 

and Martin 

Zukeir 

Promotion Mix In 

The Internet As 

An 

Effective Tool To 

Influence 

Purchasing 

Decision of Ring 

Back Tone (RBT) 

Deskriptif X=Bauran 

Promosi 

Y=Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

mengindikasikan 

bauran 

promosi berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian RBT. 

Variabel 

bauran promosi pada 

internet tersebut 

memiliki pengaruh 

sebesar 40.20% dan 

59.8% berasal dari 

variabel lain. 

 

Tabel diatas merupakan rangkuman keseluruhan peneliti sebelumnya dan 

internasional. Penulis menggunakan hasil-hasil penelitian yang menyatakan gaya 

hidup dan harga berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian sebagai 

referensi untuk menyelesaikan penelitian ini. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan  untuk menggambarkan paradigm 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelititan. Dalam kerangka pemikirian 

tersebut terdapat dua variabel independen (Gaya hidup dan Kebijakan Penetapan 

harga) Yang mempengaruhi variabel dependen (Proses Keputusan Pembelian). 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh gaya hidup dan 

kebijakan penetapan harga terhadap proses keputusan pembelian yang menjadi 



member di Oxygen Gym Bandung, sehingga dengan kedua hal tersebut 

mendorong konsumen untuk menjadi member di Oxygen Gym Bandung. 

Gaya hidup dan kebijakan penetapan harga merupakan faktor penting 

dalam mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen di Oxygen Gym. 

Saat ini konsumen semakin peduli dengan gaya hidup sehat sehingga munculnya 

kesadaran diri untuk merubah pola hidup menjadi lebih baik, salah satunya adalah 

dengan menjaga pola makan dan olahraga yang rutin di fitness centre, saat ini 

konsumen semakin kritis, lebih cerdas lebih sadar akan harga.  

Dalam menentukan pilihan yang akan dipilih, konsumen harus mengetahui 

informasi tentang harga, karena informasi harga ini dapat mempengaruhi gaya 

hidup. Seorang konsumen sebelum sebelum memutuskan untuk membeli sebuah 

produk, dimulai dengan pengenalan masalah untuk mengetahui kebutuhan apa 

yang mereka butuhkan tentang manfaat, kegunaan dari produk/jasa yang akan 

dipilih serta rincian harganya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari teman, 

tetangga ataupun dengan bereksperimen. Maka, untuk dapat menghasilkan 

pelanggan, perusahaan harus menetapkan harga yang tepat agar konsumen 

bersedia membeli produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan (Oxygen Gym) 

 Berdasarkan uraian-uraian kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan 

kerangka penelitian dan paradigma penelitian keterikatan gaya hidup, kebijakan 

penetapan harga dan proses keputusan pembelian konsumen seperti gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya hidup 

(X1) 

Kebijakan Penetapan 

Harga 

(X2) 

 

Proses Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

(X1) 

Gaya hidup 

- Aktivitas 

- Minat 

- Opini 
 

(X2) 

Kebijakan Penetapan Harga 

-Keterjangkauan Harga 

-Kesesuaian Harga dan Kualitas 

-Daya Saing Harga 

-Kesesuaian Harga dan Manfaat 
 

 

(Y) 

Proses Keputusan Pembelian 

- Pengenalan Masalah 

- Pencarian Informasi 

-Evaluasi Alternatif 

- Keputusan Pembelian 
 

  



2.9 Hipotesis 

Hipotesis yang akan dijawab dalam penelitian ini mengacu pada kajian 

pustaka, maka beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis 

Gaya hidup dan kebijakan penetapan harga berpengaruh terhadap proses 

keputusan pembelian di Oxygen Gym Bandung 

2. Sub Hipotesis 

a. Gaya hidup berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian di Oxygen Gym  

b. Kebijakan penetapan harga berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian 

di Oxygen Gym 

 


