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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pengertian Manajemen 

Kata manajemen berasal dari bahasa inggris, "Manage" yang memiliki arti 

mengelola, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Manajemen adalah 

Sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan bekerja 

bersama secara berkelompok dan sumber daya entitas atau organisasi yang lain. 

Manajemen merupakan suatu usaha dalam pengelolaan fungsi-fungsi organisasi 

atau perusahaan. Pengertian manajemen menurut Manullang (2004:5) sebagai 

berikut: 

“Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 

pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan” 

Menurut Oey Liang Lee (2010:16) Manajemen adalah ilmu dan seni 

perencanaan, peng-organisasi-an, penyusunan, pengarahan serta pengendalian 

(pengawasan) dari sumber daya perusahaan guna mencapai goal atau tujuan 

yang telah diputuskan. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan 

suatu kegiatan yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, terhadap fungsi-fungsi organisasi atau perusahaan yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan. 

  

2.2. Pemasaran  

Setiap hubungan atau organisasi yang menyebabkan saling tukar menukar 

adalah pemasaran. Inti dari pemasaran adalah transaksi yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya ada 

pihak yang meminta dan ada pihak yang menawarkan. Pemasaran menarik perhatian 



11 
 

yang sangat besar baik dari perusahaan, lembaga, maupun antar bahasa. Bergesernya 

sifat dari distribusi dan penjualan menjadi pemasaran dalam suatu kebulatan 

menyebabkan berbagai organisasi melaksanakan pemasaran seperti lembaga-lembaga 

pemerintah, organisasi, keagamaan dan lain-lain memandang pemasaran sebagai 

suatu cara baru untuk berhubungan dengan mesyarakat umum. 

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, 

karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melakukan perkembangan 

terhadap perusahaan dan untuk pencapaian tujuan perusahaan dalarn memperoleh 

laba. Pengertian marketing oleh para ahli dikemukan berbeda-beda dalam penyajian 

dan penekanannya, tetapi semua itu sebenarnya mempunyai pengertian yang hampir 

sama antara satu dengan yang lainnya, berikut beberapa pengertian pemasaran 

menurut para ahli: 

 

Kotler dan Keller (2009:5) pengertian pemasaran secara sosial adalah : 

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, 

dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”.  

 

Saladin (2010:1) mengemukakan pengertian pemasaran sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan 

barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran 

serta tujuan perusahaan”. 
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Menurut Buchory Achmad (2010:2) adalah : 

 “Pemasaran adalah suatu proses yang berfokus pada sumber daya manusia dan 

bertujuan untuk memanfaatkan peluang-peluang pasar secara global”. 

  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

suatu kegiatan dalam organisasi dengan berbagai macam proses untuk memenuhi 

keinginan melalui proses  menciptakan, menawarkan, merencanakan dan menukarkan 

(nilai) produk dengan pihak lain, dimana hal tersebut diharapkan mampu memberikan 

kepuasan kepada konsumennya. 

2.2.2    Manajemen Pemasaran 

 Pada dasarnya setiap orang perlu tahu mengenai manajemen pemasaran, 

terutama bagi orang-orang yang terjun dalam dunia bisnis. Bagaimana memasarkan 

produk, bagaimana melakukan riset agar produk yang ditawarkan diminati pembeli. 

Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:6) adalah: 

“Pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, 

menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan 

dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”. 

 

Buchari Alma (2004:130), mengungkapkan bahwa "Manajemen Pemasaran 

adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan 

pemasaran perusahaan ataupun bagian dipemasaran." 

Lupiyo Adi (2006:6) mengatakan bahwa "Manajemen pemasaran adalah 

suatu analisis, perencana, pelaksanaan serta kontrol program-program yang 

telah direncanakan dalam hubungannya dengan pertukaran-pertukaran yang 

diinginkan terhadap konsumen yang dituju untuk memperoleh keuntungan 

pribadi maupun bersama". 
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Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebuah seni atau ilmu untuk menentukan target pasarnya, serta 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai produk atau jasa buat 

pelanggan yang dituju oleh suatu individu atau oleh perusahaan tersebut dan 

manajemen pemasaran dirumuskan sebagai suatu proses manajemen yang meliputi 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini bertujuan menimbulkan pertukaran yang 

diinginkan, baik yang menyangkut barang dan jasa, atau benda-benda lain yang dapat 

memenuhi kebutuhan psikologis, sosial dan kebudayaan. 

 

2.3    Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi dalam pemasaran yang 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Setelah perusahaan 

menentukan strategi pemasaran dengan tepat, maka perusahaan tersebut sudah siap 

merencanakan rincian dari bauran pemasaran.  

Kotler dan Armstrong (2008:62) “Bauran pemasaran adalah kumpulan alat 

pemasaran taktis terkendali yang di padukan perusahaan untuk menghasilkan 

respon yang diinginkannya di pasar sasaran”. 

Buchari (2008:205) “Bauran pemasaran (Marketing mix) merupakan strategi 

mencampurkan kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal 

sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan. 

Berdasarkan definisi menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dilakukan dengan 

mencampur kegiatan-kegiatan marketing. Dimana diharapkan dapat menemukan 

kombinasi yang maksimal untuk mencapai respon yang diinginkan dari pasar yang 

dituju dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 
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Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal 

dalam istilah 4P, yaitu product ( produk), price (harga), place (tempat atau saluran 

distribusi), dan  promotion (promosi), sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki 

beberapa alat pemasaran tambahan seperti people (orang), physical evidence (fasilitas 

fisik), dan process (proses), sehingga dikenal dengan istilah 7P maka dapat 

disimpulkan bauran pemasaran jasa yaitu product, price, place, promotion, people, 

physical evidence, dan process. Adapun pengertian 7P menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:62) 

1. Produk (product), adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan  

pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan 

mengubah produk atau  jasa yang ada dengan menambah dan mengambil 

tindakan yang lain yang mempengaruhi  bermacam-macam produk atau jasa.  

2. Harga (price), adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan 

menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus 

menentukan strategi yang menyangkut  potongan harga, pembayaran ongkos 

angkut dan berbagi variabel yang bersangkutan. 

3. Distribusi (place), yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang 

dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar 

sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan 

perniagaan produk secara fisik.  

4. Promosi (promotion), adalah suatu unsur yang digunakan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru 

pada perusahaan melalui iklan,  penjualan pribadi, promosi penjualan, 

maupun publikasi. 

5. Sarana Fisik (Physical Evidence), merupakan hal nyata yang turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik 

antara lain lingkungan atau bangunan fisik,  peralatan, perlengkapan, logo, 

warna dan barang - barang lainnya.  
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6. Orang (People), adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting 

dalam penyajian  jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli.Elemen 

dari orang adalah pegawai  perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua 

sikap dan tindakan karyawan, cara  berpakaian karyawan dan penampilan 

karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan  penyampaian jasa.  

7. Proses (Process),adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran 

aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini 

memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan 

faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti konsumen jasa akan senang 

merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian  jasa itu sendiri.  

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai bauran pemasaran, maka dapat 

disimpulkan  bahwa bauran pemasaran memiliki elemen - elemen yang sangat 

berpengaruh dalam  penjualan karena elemen tersebut dapat mempengaruhi minat 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

2.4 Produk  

2.4.1 Pengertian Produk  

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk juga merupakan 

seperangkat kepuasan yang diperoleh konsumen jika mereka melakukan transaksi 

(jual beli). Pengertian produk ada beberapa batasan baik itu produk nyata 

(tangible) dan produk tidak nyata (intangible).  

Pengertian produk menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan 

Benyamin Molan dalam buku Manajemen Pemasaran (2007:4) adalah sebagai 

berikut : 

 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan”. 
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Adapun pengertian produk menurut Stanton yang diterjemahkan oleh 

Buchari Alma dalam buku Manajemen Jasa dan Pemasran (2008:139) adalah 

sebgai berikut :  

“Produk ialah seperangkat atribut, baik berwujud maupun tidak berwujud, 

termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik 

toko, yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginan.” 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang ditawarkan kepada pelanggan yang ditawarkan kepada 

pelanggan yang diciptakan oleh perusahaan untuk digunakan dan dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik bersifat 

berwujud maupun yang bersifat tidak bewujud. 

 

Pengertian di atas dapat diperjelas pada gambar berikut : 

Gambar 2.1 Pengertian Produk 

Sumber : Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (2008:95) 
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 Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen 

atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetisi dan kapasitas perusahaan serta daya beli pasar. Selain itu, 

produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh 

produsen melalui hasil produknya. 

2.4.2 Tingkatan Produk  

 Dalam merencanakan tawaran pasar, pemasar perlu memahami tingkatan 

produk. Tiap tingkatan memiliki nilai tambah bagi pelanggannya, dan kelimanya 

membentuk hierarki nilai pelanggan (costumer value hierarcy). 

1.      Produk inti (Core Product) 

Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti. Tingkatan ini menjawab 

pertanyaan apa yang benar-benar dibeli oleh konsumen, produk inti adalah 

tingkatan yang paling pertama dan sentral dari suatu produk yang melibatkan 

penampilan fisik dari suatu produk, kualitas produk tersebut, serta 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen, termasuk kegunaan 

fungsionalnya (Bradley:2003). 

2.      Produk actual (Actual Product) 

Setelah membangun produk intinya, perusahaan harus membangun produk 

aktualnya diberbagai posisi yang dekat dengan produk inti. Produk actual 

tersebut minimal mempunyai lima sifat, yaitu : 

a.      Tingkatan kualitas 

b.      Fitur 

c.      Desain 
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d.     Merek 

e.      Kemasan 

3.      Produk tambahan (Augmented Product) 

Perencana produk juga harus membangun produk tambahan disekitar produk 

inti dan actual dengan cara menawarkan layanan dan manfaat tambahan bagi 

konsumen. 

Produk bukanlah sekedar dari kumpulan fitur berwujud. Konsumen cenderung 

melihat produk sebagai paket manfaat yang rumit yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka. Ketika merancang produk, para pemasar harus lebih dahulu 

mengidentifikasikan kebutuhan inti konsumen yang akan dipenuhi oleh produk 

tersebut. Kemudian perencana produk mendesain produk actual dan mencari 

cara menambah manfaat produk tersebut untuk menciptakan paket manfaat 

yang paling memuaskan konsumennya. (Kotler & Armstrong, 2003:341) 

Pengertian diatas dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.2 Tingkatan Produk 
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2.4.3 Hierarki Produk  

 Setiap produk berkaitan secara hierarkis dengan produk tertentu lainnya. 

Hierarki produk ini dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan item tertentu yang 

dapat memuaskan kebutuhan tertentu. 

 Hierarki produk terdiri atas enam tingkatan menurut Kotler dan Keller dalam 

buku Manajemen Pemasaran (2008:15) yaitu : 

1. Keluarga Kebutuhan (Need Family) 

Yaitu kebutuhan inti atau dasar yang membentuk product family. 

Contohnya adalah rasa aman. 

2. Keluarga Product (Product Family) 

Yaitu semua kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti 

atau dasar dengan tingkat efektifitas yang memadai. Contohnya adalah 

tabungan dan penghasilan 

3. Kelas Produk (Product Class)  

Yaitu sekumpulan produk di dalam product family yang dianggap 

memiliki hubungan fungsional tertentu. Dikenal juga sebagai kategori 

produk. Contohnya adlah instrument keuangan. 

4. Lini Produk (Product Line) 

Yaitu sekumpulan produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat 

karena mempunyai fungsi serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang 

sama, dipastikan melalui gerai atau saluran yang sama, atau masuk ke 

dalam kisaran harga tertentu. Lini produk dapat terdiri dari berbagai 

merek, atau suatu merek keluarga, atau merek individu yang sudah 

diperluas lininya. Contohnya adalah asuransi jiwa 

5. Jenis Produk (Product Type) 
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Yaitu sekelompok barang di dalam lini produk yang memiliki bentuk 

tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk produk. Contohnya 

adalah asuransi jiwa berjangka. 

6. Unit Penyimpanan Stok (Stock Keping Unit) 

Yaitu unit yang berbeda di dalam lini produk atau merek yang dibedakan 

berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lian. 

Contohnya adalah asuransi jiwa berjangka prudential yang dapat 

diperbaharui. 

2.4.4 Klasifikasi Produk  

 Dalam merencanakan strategi pemasaran untuk suatu produk, pemasar telah 

mengembangkan beberapa klasifikasi produk yang didasarkan pada sifat atau ciri dari 

suatu produk. 

 Berdasarkan daya tahan dan wujud Fandy Tjiptono dalam bukunya Strategi 

Pemasaran (2008:98) mengklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Barang yang Tidak Tahan Lama (Nondurangble Goods) 

Adalah barang berwujud yang dapat dikonsumsi hanya sekali atau 

beberapa pengguna saja. Contohnya sabun, pasta gigi, gula, dan kopi. 

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Adalah barang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-kali. 

Contohnya adalah peralatan mesin, pakaian, dan lemari es. 

3. Jasa (Service) 

Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. 

Akibatnya jasa biasanya memerlukan labih banyak pengendalian, 

keredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian. Contoh salon, 

perbaikan barang. 
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 Selain berdasarkan daya tahannya, Fandy Tjiptono dalam bukunya Strategi 

Pemasaran (2008:98) juga mengklasifikasikan barang berdasarkan siapa 

konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Berdasarkan klasifikasi 

dapat dibedakan menjadi : 

a) Barang Mudah (Convience Goods) 

Barang yang biasanya dibeli pelanggan dengan cepat dengan upaya yang 

sangat sedikit. Contohnya meliputi produk tembakau, sabun, dan koran. 

Barang mudah dibagi lagi menjadi : 

1. Kebutuhan Pokok (Staples) 

Yaitu barang yang dibeli konsumen secara rutin. Contohnya adalah 

seorang pembeli mungkin secara rutin membeli saus tomat Heiz, pasta 

gigi Crest. 

2. Barang Dadakan (Impluse goods) 

Yaitu barang yang dibeli berdasarkan keinginan seketika, tanpa 

perencanaan atau usaha pencarian. Barang impluse sering kali 

diletakan dekat kasir, agar mudah terlihat konsumen dan konsumen 

menjadi teringat membelinya. Contohnya adalah permen, majalah, dan 

lighter. 

3. Barang darurat (Emergency Goods) 

Yaitu barang yang dibeli pada saat kebutuhan itu mendesak. 

Contohnya adalah payung musim hujan, sepatu boot, dan sekop saat 

badai salju pertama di musim dingin. 

b) Barang Toko (Shopping Goods) 

Adalah barang yang biasanya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, 

kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembelian. 

Contohnya meliputi furniture, pakaian, mobil bekas, dan peralatan rumah 

tangga yang besar. Barang shopping dibagi menjadi : 
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1. Barang Shopping Homogen 

Yaitu barang dengan mutu yang serupa tetapi mempunyai harga yang 

cukup berbeda sehingga dapat dijadikan alasan perbandingan dalam 

berbelanja. Contohnya TV, Komputer, Handphone, dan lain-lain. 

2. Barang Shopping Heterogen 

Yaitu barang berbeda dalam hal keistimewaan dan jasa produk yang 

mungkin lebih penting dari harganya. Contohnya pakaian dan 

peralatan rumah tangga. 

c) Barang Khusus (Speciality Goods) 

Adalah barang dengan karakteristik unik atau identifikasi mereka untuk 

memperoleh barang itu. Sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya meliputi merek 

dan jenis barang mewah, mobil, komponen stereo, peralatan photograpy, 

dan setelan pria. 

d) Barang yang Tidak Dicari (Unsought Goods) 

Adalah barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui konsumen 

namun secara normal konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Produk 

baru seperti pendeteksi asap dan pengolah makanan adalah barang 

unsought hingga konsumen perlu diberitahu tentang produk ini melalui 

iklan. Contohnya adalah asuransi jiwa, tanah kuburan, batu nisan, dan 

ensiklopedia. 

3. Barang Industri (Industrial Goods) 

Adalah barang yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk keperluan 

bisnis atau untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana mereka 

memasuki produksi dan harganya. Barang produksi dibagi kedalam 

beberapa kelompok, yaitu : 
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a) Bahan baku dan suku cadang (Material and Part) 

Adalah barang yang memasuki produk yang dihasilkan. Barang itu 

terdiri dari berbagai barang mewah (raw material), suku cadang pabrik 

dan bahan baku (Manufacture Material and Parts). 

b) Barang modal (Capital Item) 

Adalah barang tahan lama yang memudahkan pengembangan atau 

pengelilaan produk akhir barang. Barang modal meliputi dua 

kelompok, yaitu instalasi dan peralatan. 

c) Pasokan dan Layanan Bisnis (Supplies and Business Service) 

Adalah barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu 

pengembangan atau pengelolaan produk akhir. 

 

2.5 Atribut Produk 

2.5.1 Pengertian Atribut Produk 

 

Menurut Kotler (2004:329) “Atribut produk adalah karakteristik yang 

melengkapi fungsi dasar produk”. 

Menurut kotler dan amstrong (2004:347) ”Atribut produk merupakan 

pengembangan produk dan jasa pendefinisian manfaat-manfaat yang  akan 

ditawarkan”.  

Menurut Tjiptono (2007;103) “Atribut produk adalah unsur–unsur produk 

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian”. 

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa atribut produk 

adalah unsur-unsur dari sebuah produk yang dipandang penting oleh konsumen dan 

mencerminkan pengembangan suatu produk untuk dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 
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2.5.2 Dimensi Atribut Produk 

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang 

akan ditawarkan produk dan jasa tersebut. Manfaat ini dikomunikasikan dan 

dihantarkan oleh atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong (2008:272), 

terdapat beberapa macam atribut produk, yakni : 

1. Kualitas Produk, yakni salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas 

memiliki dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu 

kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. 

2. Fitur Produk, yakni sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur, 

model dasara, model tanpa tambahan apapun, merupakan titik awal. 

Perusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan 

menambahkan lebih banyak fitur. 

3. Gaya dan Desain Produk, yakni cara lain untuk menambah nilai pelanggan 

adalah melalui gaya dan desain produk yang berbeda. Desain adalah konsep 

yang lebih besar daripada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan 

produk. Gaya bisa menarik atau bahkan membosankan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:272), ketiga hal diatas merupakan 

bagian dari atribut produk yang digunakan untuk mendefinisikan manfaat yang 

akan ditawarkan produk sebagai upaya untuk mengembangkan produk. 

Dan menurut Tjiptono (2008:104), atribut produk tersebut meliputi : 

a. Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009:258) “Merek adalah nama, istilah, tanda, 

lambang, atau desain atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mendefinisikan barang atau jasa dari salah satu penjual dan membedakan 

mereka dari pesaing. Mereka sendiri digunakan untuk beberapa tujuan, 

yaitu Tjiptono (2008:104): 
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a) Merek yang digunakan perusahaan bertujuan sebagai identitas yang 

bermanfaat dan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk 

pesaing. 

b) Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 

c) Pembinaan citra dan mengendalikan pasar yaitu dengan memberi 

keyakinan, jaminan kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

Agar suatu merek dapat mencerminkan makna – makna yang ingin 

disampaikan, Tjiptono (2008:106) menggunakan beberapa 

persyaratan: 

a. Merek harus khas dan unik 

b. Merek menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan 

pemakainya 

c. Merek harus menggambarkan kualitas produk 

d. Merek harus mudah diucpkan, dikenali, dan diingat 

e. Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di Negara dan 

dalam bahasa lain 

f. Merek harus menyesuaikan diri dengan produk – produk baru yang 

ditambahkan ke lini produk 

b. Kemasan  

Kemasan sebagai segala kegiatan merancang, dan memproduksi wadah 

atau bungkus suatu produk. Konsep pengemasan merupakan batasan 

bagaimana suatu kemasan itu seharusnya dan fungsinya bagi suatu produk 

tertentu. Tujuan pengemasan menurut Kotler dan Armstrong (2008:276) 

adalah : 

a. Sebagai pelindung isi 

b. Memberikan kemudahan pengunaan 

c. Bermanfaat dalam pemakaian ulang 

d. Memberikan daya tarik 

e. Sebagai identitas produk 
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f. Distribusi  

g. Informasi  

c. Jaminan (Garansi) 

Jaminan merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada 

konsumen, dimana para konsumen akan diberikan ganti rugi apabila 

produk tersebut ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana diharapkan atau 

dijanjikan. Jaminan bisa berupa reparasi, ganti rugi (uang kembali). 

2.6  Periklanan 

 Menurut Belch (2009) definisi periklanan adalah sebagai berikut: 

 Periklanan adalah segala bentuk komunikasi nonpersonal berbayar, tentang 

sebuah organisasi, produk, jasa, ide, oleh sponsor yang teridentifikasi. 

Sedangkan menurut Kriyantono (2008) definisi iklan adalah sebagai berikut: 

Iklan adalah sebagai bentuk komunikasi nonpersonal yang menjual pesan-

pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk 

dengan membayar sejumlah biaya untuk media.  

 

 

1. Pengertian Iklan 

  Masyarakat periklanan indonesia mendefinisikan iklan sebagai segala bentuk 

pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada 

sebagian atau seluruh masyarakat. Kasali (2007).   

  Secara sederhana iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Kasali (2007) 

  Sedangkan menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benyamin 

Molan (2007) iklan adalah segala bentuk presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, 

barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. 

2.  Jenis Iklan 
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 Menurut Fandy Tjiptono (2005) iklan dapat diklasifikasikan berdasarkan 

berbagai aspek, di antaranya dari aspek isi pesan, tujuan, dan pemilik iklan. 

1. Dari aspek isi pesan 

a. Produk advertising, yaitu yang berisi informasi produk (barang dan jasa) suatu 

perusahaan. Ada dua jenis iklan yang termasuk kategori ini, yaitu: 

i. Direct-action advertising, yaitu iklan produk yang didesain demikian 

rupa untuk mendorong tanggapan segera dari khalayak atau pemirsa.  

ii. Inderect-action advertising, yaitu iklan produk yang didesain untuk 

menumbuhkan permintaan dalam jangka panjang. 

b. Institusional advertising, yaitu iklan yang didesain memberi informasi tentang 

usaha bisnis pemilik iklan dan membangun goodwill serta image positif bagi 

organisasi. Institutional advertising terbagi atas: 

i. Patronage advertising, yaitu iklan yang menginformasikan usaha bisnis 

pemilik iklan. 

ii. Iklan layanan masyarakat (public service advertising), yakni iklan yang 

menunjukan bahwa pemilik iklan adalah warga yang baik, karena 

memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

2. Dari aspek tujuan 

a. Pioneering advertising (informative advertising), yaitu iklan yang berupaya 

menciptakan permintaan awal (primary demand). 

b. Competitive advertising (persuasive advertising), yaitu iklan yang berupaya 

mengembangkan pilihan pada merk tertentu. 

c. Reminder advertising, yaitu iklan yang berupaya melekatkan nama atau merk 

produk tertentu di benak masyarakat. 

3. Dari aspek pemilik iklan 

 Ada dua jenis iklan bedasarkan aspek pemilik iklan, yaitu: 

a. Vertical cooperative advertising, yaitu iklan yang bersama para anggota saluran 

distribusi, misalnya diantara para produsen, pedagang grosir, agen, dan 

pengecer. 
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b. Horizontal cooperative advertising, yaitu iklan bersama dari beberapa 

perusahaan sejenis. 

  Sedangkan menurut Dharmasita (2008) periklanan dapat dibedakan ke dalam 

dua golongan, jenis periklanan tersebut adalah: 

1. Pull demand advertising 

Pull demand advertising adalah periklanan yang ditujukan kepada pembeli akhir 

agar permintaan produk bersangkutan meningkat. Biasanya produsen menyarankan 

kepada para konsumen untuk membeli produknya ke penjual terdekat. Pull demand 

advertising juga disebut consumer advertising. 

2. Push demand advertising 

Push deman advertising adalah periklanan yang ditujukan kepada para penyalur. 

Maksudnya agar para penyalur bersedia meningkatkan permintaan produk 

bersangkutan dengan menjualkan sebanyak-banyaknya kepada pembeli atau 

pengecer. Barang yang diiklankan biasanya berupa barang industry. Push demand 

advertising juga disebut trade advertising. 

 

3. Tujuan iklan 

  Menurut kasali (2007), mengatakan tujuan iklan adalah: 

1. Sebagai alat bagi komunikasi dan kordinasi. 

Tujuan memberikan tuntunan bagi pihak-pihak yang terlibat, yakni pengiklanan 

(klien), account axecutive dari pihak biro, dan tim kreatif untuk saling 

berkomunikasi, tujuan juga membantu koordinasi bagi setiap radio, pembeli media, 

dan spesialis riset. 

2. Memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan 

Jika ada dua alternatif dalam kampanye iklan, salah satu harus dipilih. Berbeda 

dengan keputusan yang dilakukan bedasarkan selera eksekutif, mereka semua harus 

kembali pada tujuan dan memtuskan mana yang lebih cocok. 

3. Sebagai alat evaluasi 
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Tujuan juga digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil atau kampanye 

periklanan. Oleh karena itu timbul kebutuhan untuk mengaitkan beberapa ukuran 

seperti pangsa pasar atau kesadaran merk dengan tujuan kampanye periklanan. 

  Adapun tujuan periklanan sebagai pelaksanaan yang beragam dari alat 

komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya, menurut 

Terence A.Shimp (2000) adalah sebagai berikut 

1. Informing (Memberikan Informasi) 

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka 

tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra 

sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan 

peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan maupun 

konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merek yang telah 

ada. 

 

2. Persuading (Membujuk) 

Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk 

mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk 

mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan 

kategori produk. Lebih sering, promosi berupaya untuk membangun permintaan 

sekunder, permingtaan bagi merek perusahaan yang spesifik. 

 

3. Reminding (Mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. 

Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan jasa yang 

diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di 

benak konsumen. Periklanan lebih jauh didemonstrasikan untuk mempengaruhi 

pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum 

membeli merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang 

menguntungkan. 
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4. Adding Value (Menambah nilai) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi 

penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah 

persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar 

independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, 

lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

 

4. Sifat iklan 

 Suatu iklan menurut Fandy Tjiptono (2005), mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut: 

a. Public Presentation 

Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang sama tentang produk 

yang diiklankan. 

b. Persuasiveness 

Pesan iklan yang yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan 

penerimaan informasi. 

 

c. Amplifed Epresiveness 

Iklan mampu memdramatisasi perusahaan dan produknya melalui gambar dan 

suara untuk menggugah dan mempengaruhi perasaan khalayak. 

d. Impersonality 

Iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk memperhatikan dan 

menanggapinya, karena merupakan komunikasi yang menolong (satu arah). 

  Menurut Kotler dan Keller yang dibahasakan oleh Benyamin Molan 

(2007) iklan mempunyai sifat-sifat, sebagai berikut: 

1. Daya sebar 

Iklan memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali. Iklan juga 

memungkinkan para pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan 
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dari berbagai pesaing. Iklan berskala besar menyatakan sesuatu yang positif 

tentang ukuran, kekuatan, dan keberhasilan penjaulan tersebut. 

2. Daya yang ekspresi yang besar 

Iklan memberi peluang untuk mendramatisir perusahaan tersebut dan 

produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang berseni. 

3. Impresonalitas 

Pendengar tidak merasa wajib memperhatikan atau menanggapi iklan. Iklan 

adalah suatu monolog dihadapan, dan bukan dialog dengan pendengar. 

 

2.6.1 Keunggulan dan Kelemahan Periklanan 

Periklanan mempunyai keunggulan den kelemahan menurut Terence 

A.Shimp (2003) diahli bahasakan oleh Dwi Kartini. Adapun keunggulan dan 

kelemahan adalah sebagai berikut: 

A. Keunggulan 

a. Menampilkan suatu pesan yang isinya dapat mencapai target pemirsa 

(audiens) dalam jumlah besar, dengan biaya perkotak yang rendah 

terutama apabila menggunakan media massa. 

b. Pesan dapat mencapai konsumen yang sulit dicapai oleh sales personal 

dan dapat membangun equity place dalam jangka panjang. 

c. Dapat mempercepat pengenalan produk baru, antara lain dengan 

mendramatisir kehadiran produk, baik sebelum maupun setelah 

peluncuran produk. 

B. Kelemahan: 

a. Masyarakat seringkali kurang mempercayai kebenaran dari suatu iklan. 

b. Waste Of Circulation cukup besar, artinya walaupun iklan dapat 

mencapai audiens yang luas, namun yang benar-benar memanfaatkan 

iklan hanya sebagian saja. 

c. Tidak dapat memberikan jawaban atau respon secara langsung atau 

segala reaksi dan keberatan bahkan pujian dari konsumen. 
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2.6.2 Langkah langkah dalam keputusan iklan 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benyamin Mulan 

(2007) dalam mengembangkan program iklan, manajer-manajer pemasaran harus 

memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Kemudian 

mereka dapat mengambil kelima keputusan utama dalam mengmbangkan 

program iklan yang dikenal dengan istilah “lima.M”, yaitu: 

1. Menetapkan tujuan iklan (Mission) 

2. Memutuskan anggaran iklan (Money) 

3. Mengembangkan kampanye iklan (message) 

4. Menentapkan media dan mengukur efektifitas (Media) 

5. Mengevaluasi efektifitas iklan (Measurement) 

Dengan melakukan lima langkah tersebut diharapkan pelaksanaan iklan dapat 

berjalan dengan baik. 

2.7 Keputusan Pembelian 

 Suatu keputusan dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. 

Apabila alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang dilakukan tanpa adanya 

pilihan tersebut tidak dapat dikatakan membuat keputusan. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2008:181), keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang 

paling disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi dua faktor bisa berada antara 

niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan 

faktor yang kedua adalah faktor situasional. Oleh karena itu, preferensi dan niat 

pembelian tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual. 

 Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Menurut Setiadi, (2003:341), mendefinisikan suatu keputusan (decision) melibatkan 

pilihan diantara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Keputusan selalu 

mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang berbeda.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam pemilihan 

alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau lebih dan dianggap 

sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui 

tahapan proses pengambilan keputusan.  

2.7.1 Peran Konsumen Dalam Pembelian 

Terdapat lima peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian: 

1. Pencetus ide (initiator): orang yang pertama kali mengusulkan untuk membeli 

produk atau jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (influence): Orang yang pandangan atau pendapatnya 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Pengambil keputusan (decider): Orang yang memutuskan setiap komponen 

dalam keputusan pembelian: apakah membeli, apa yang dibeli, bagaimana 

membeli, atau dimana membeli. 

4. Pembeli (buyer): Orang yang melakukan pembelian aktual. 

5. Pemakai: Orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk atau jasa yang 

dibeli. 

2.7.2 Jenis-jenis Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen bervariasi sesuai dengan jenis keputusan 

pembelian. Assael membedakan empat jenis prilaku pembelian konsumen 

bedasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara berbagai 

merk. 

Prilaku Pembelian Kompleks: konsumen mempunyai prilaku pembelian 

kompleks jika mereka sangat terlibat dalam suatu pembelian dan menyadari 

adanya perbedaan signifikan anatara berbagai merk. Prilaku Pembelian 

Mengurangi Ketidaksesuaian (Disonansi): Kadang-kadang konsumen sangat 

terlibat dalam suatu pembelian, tetapi tidak melihat banyak perbedaan dalam 

merk. Prilaku Pembelian Menurut Kebiasaan: Banyak produk yang dibeli dengan 
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keterlibatan konsumen yang rendah dan tidak ada perbedaan merk yang 

signifikan. 

 

2.7.4 Tahap-tahap Dalam Proses Keputusan Pembelian 

 Model tahapan dari proses pembelian konsumen melalui lima tahap: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan prilaku purnabeli yang dijelaskan melalui gambar berikut ini: 

Gambar 2.3 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber: Abdullah (2013) 

 

Pengertian dari gambar diatas adalah : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh ransangan internal atau eksternal. Dengan rangsangan 

internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang, seperti rasa lapar, haus, seks, 

naik ketingkat maksimum dan menjadi dorongan atau kebutuhan bisa timbul 

akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhaadap informasi 

tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki 

“pencarian aktif informasi”, seperti mencari bahan bacaan, menelepon taman, 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Prilaku 

Purnabeli 
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melakukan kegiatan online dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tersebut. 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat kelompok: 

a. Pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga dan rekan. 

b. Komersial, yaitu iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan dan tampilan. 

c. Publik, yaitu media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

d. Ekperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam memahami 

proses evaluasi: pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari produk tersebut. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk mengantarkan manfaat yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan ini. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Perilaku pasca pembelian meliputi kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian. 

a. Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan membeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan membeli atas 

sesuatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. 

Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan aka kecewa, jika 

kinerja ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, jika melebihi harapan, 

pelanggan akan sangat puas. Perasaan itu akan membedakan apakah pembeli 

akan membeli produk tersebut dan membicarakan hal-hal yang menguntungkan 

atau tidak menguntungkan tentang produk tersebut kepada orang lain. 
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b. Tindakan Pasca Pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan menunjukkan 

kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. 

c. Pemakaian dan Pembuangan Pasca Pembelian 

Jika konsumen menyimpan produk ke dalam lemari, produk tersebut mungkin 

tidak begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika 

konsumen menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan baru akan 

menurun. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

    

No. Peneliti Judul Hipotesis Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Devi 
Ningtyasih 
(2014) 

Pengaruh Atribut 
Produk dan 
Advertising 
terhadapa 
Keputusan 
Pembelian Produk 
Pixy 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel atribut produk 
terhadap keputusan pembelian.   
 
H2   : Terdapat pegaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel advertising 
terhadap keputusan pembelian.  

 
H3 : Variabel Atribut Produk dan 
advertising berpengaruh terhadap proses 
keputusan pembelian. 
 
 

Populasi 
penelitian 
mahasiswa 
Fakultas dan 
Bisnis Universitas 
Brawijaya 
 

Sampel yang 
digunakan 100 
responden 
mahasiswa. 
 
Metode analisis 
yang digunakan 
adalah 

explanatory 
research 
(penelitian 
penjelasan) 
 
 

1.  Kedua variabel 
baik variabel 
Atribut Produk dan 
Advertising 
berpengaruh secara 
bersama – sama 
terhadap keputusan 

pembelian produk 
Pixy. Dengan nilai 
R square 
menunjukan nilai 
0.852, yang artinya 
variasi nilai 
keputusan 
pembelian 

dijelaskan oleh 
persamaan regresi 
yang diperoleh 
adalah sebesar 
85% sedangkan 
sisanya 15% 
dijelaskan oleh 
variabel lain. 
 

2 Rujiati 
Pransiska 
Kaban 
(2014) 

Pengaruh Iklan dan 
Atribut Produk 
terhadap keputusan 
pembelian 
konsumen Pocari 
Sweat pada Warung 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel iklan terhadap 
keputusan pembelian.   
 
H2   : Terdapat pegaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel atribut produk 
terhadap keputusan pembelian.  

 

Populasi 
penelitian 
sebanyak 310 
orang pengunjung 
Warung Netral 
Universitas 
Sumatra Utara 

 

1.  Kedua variabel 
Iklan dan Atribut 
Produk 
berpengaruh 
terhadap keputusan 
pembelian produk. 
Dengan koefisien 

determinasi sebesar 
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Netral Universitas 
Sumatra Utara 

Sampel yang 
digunakan 76 
orang dijadikan 
Simple Random 
Sampling. 
 
Metode analisis 
yang digunakan  

adalah Analisis 
Regresi Berganda 

0.575 yang 
memiliki arti 
bahwa iklan (X1) 
dan atribut produk 
(X2) menjelaskan 
pengaruh terhadap 
keputusan 
pembelian (Y) 

sebesar 57,5% 
sedangkan sisanya 
dijelaskan variabel 
lain. 

3 Mochamad 
Ihsanuddin 
(2014) 

Pengaruh Atribut 
Produk dan 
Periklanan terhadap 
Proses Keputusan 

Pembelian 
Kawasaki Edge 
Pada PT. X di Kota 
Bandung 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel periklan terhadap 
keputusan pembelian.   
 

H2   : Terdapat pegaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel atribut produk 
terhadap keputusan pembelian.  
 

Sample yang 
digunakan 100 
responden 
 

Metode analisis 
yang digunakan 
metode analisis 
deskriptif 

1.Kedua variabel 
baik variabel 
Atribut Produk dan 
Periklanan 

berpengaruh secara 
bersama – sama 
terhadap proses 
keputusan 
pembelian produk 
Kawasaki Edge. 
Dengan 
menunjukan Fhitung 

sebesar 15,374 
lebih besar dari 
Ftabel sebesar 3,07 
yang menunjukan 
adanya pengaruh 
signifikan karena F 
sig 0,00 < 0,005. 
 

4 Basrah Saidani 
(2013) 

Pengaruh Iklan dan 
Atribut Produk 
terhadap Keputusan 
Pembelian 
Smartphone 
Samsung Seri 
Galaxy 

H1   :  Terdapat pengaruh Iklan terhadap 
keputusan pembelian smartphone Samsung 
seri Galaxy.  
  

 
H2 :  Terdapat pengaruh antara atribut 
produk terhadap keputusan pembelian 
smartphone Samsung seri Galaxy.  
 
 
 

Sample yang 
digunakan 100 
responden 
 
Populasi 
konsumen yang 
menggunakan/sed
ang membeli serta 

pernah melihat 
iklan dalam 
bentuk apapun 
tentang 
smartphone 
Samsung seri 
Galaxy di ITC 
Roxy Mas Jakarta 

Barat 
 
Metode analisis 
yang digunakan 
metode analisis 
deskriptif 
 
 

 

1.  .Kedua variabel 
baik variabel Iklan  
dan Atribut Produk 
berpengaruh secara 
bersama – sama 
terhadap proses 
keputusan 
pembelian produk 

Smartphone seri 
Galaxy. Nilai R 

square sebesar 0,306 
hal ini menunjukan 
bahwa persentase 
sumbangan 
variabel X1 dan X2 
terhadap Y sebesar 

30,6%. 
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5 Edi Suswardji 
(2012) 

Pengaruh Atribut 
Produk dan Iklan 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Sepeda Motor 
Suzuki Satria Fu 
(Studi 

Kasus Pada Dealer 
Suzuki Sanggar 
Mas Jaya 
Karawang) 

H1 : Good Corporate Governance 
berpengaruh postif terhadap nilai perusahaan 
dengan variabel control ukuran perusahaan 
dan leverage 
H2 : Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility berpengaruh postif terhadap 
nilai perusahaan dengan variabel control 
ukuran perusahaan dan leverage 

H3 : Good Corporate Governance  dan 
Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility berpengaruh postif terhadap 
nilai perusahaan dengan variabel control  
 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
sebanyak 
156 dan 
sampelnya 
107  
 

Pengujian 
hipotesis 
menggunakan 
analisis deskirptif 

1. Variabel atribut 
produk menyatakan 
setuju 
dengan 92,62% 
menyatakan setuju. 
Dimana 
indikator yang paling 
mempengaruhi 

adalah 
indikator model yang 
tidak ketinggalan 
zaman. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran   

2.9.1 Pengaruh antara atribut produk dan keputusan pembelian 

Setiap perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu yang ada pada suatu produk. Konsumen melihat suatu 

produk sebagai kumpulan dari sifat-sifat dan ciri tertentu yang tercermin dari 

atribut yang melekat pada suatu produk. Atribut dapat berupa merek, kemasan, 

jaminan, fisik, warna, label, harga, dan pelayanan. Kebanyakan konsumen 

melihat atribut produk sebagai keseluruhan isi dari produk yang mereka beli. 

Atribut adalah unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Sehingga 

atribut yang terdapat pada suatu produk mengidentifikasikan siapa penjual atau 

pembuat barang dan jasa tersebut. Di dalamnya merupakan janji penjual untuk 

memberikan tampilan manfaat dan jasa tertentu untuk pembeli. Konsumen 

memandang atribut sebagai bagian penting dari suatu produk. Karena itu 

penjual berusaha untuk merancang, menciptakan, kemudian merealisasikan 

sebuat atribut untuk produk. 

Seorang konsumen sebelum memutuskan untuk membeli sebuah 

produk, mulai dengan pengenalan masalah untuk mengetahui kebutuhan apa 
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yang mereka butuhkan tentang manfaat, kegunaan dari produk yang akan 

dipilih, informasi tersebut dapat diperoleh dari teman, tetangga, promosi iklan, 

atau diperoleh, beberapa alternatif pilihan mengenai produk dengan berbagai 

macam atribut masing-masing, kemudian konsumen melakukan penilaian atas 

alternatif produk dengan atribut masing-masing, kemudian konsumen 

melakukan penilaian atas alternatif produk dengan atribut mana yang paling 

bermanfaat bagi konsumen. 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil 

keputusan tentang pembelian suatu merek ataupun kategori produk, yang 

melekat pada produk atau menjadi bagian produk itu sendiri. Menurut Kotler 

(2009:79) mengatakan bahwa: 

“atribut produk meliputi dimensi-dimensi yang terkait dengan produk atau 

merek seperti performace, conformance, daya tahan, kehandalan, desain, dan 

lain-lain. Selain dimensi produk, juga menyangkut apa saja yang 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk membeli, menonton, 

memperhatikan suatu produk, seperti harga, ketersediaan produk, merek, 

harga jual kembali, ketersediaan suku cadang, dan layanan setelah 

pembelian.” 

Tahap dengan atribut mana yang akan dipilih untuk memenuhi 

kebutuhannya, dilihat dari manfaat, kemasan yang tidak mudah rusak, warna, 

label, harga yang terjangkau dengan mutu tinggi, dan pelayanan yang terbaik 

dari semua pilihan alternatif produk yang ada. Dengan kata lain atribut produk 

mempunyai pengaruh yang besar bagi konsumen untuk meningkatkan minat 

beli mereka terhadap produk yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya 

konsumen tersebut mengambil keputusan untuk membeli. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:272) dimensi Atribut produk terdiri dari 

kualitas produk, fitur/gaya, dan desain menjadi pertimbangan konsumen untuk 

melakukan pembelian atas produk dan mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Menurut Fandy Tjiptono (2008:103) “Atribut 
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produk adalah unsur – unsur produk yang dianggap penting oleh konsumen 

dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.” Keterkaitan antara 

antribut produk dengan keputusan pembelian yaitu menurut Sutisna (2003:6). 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Konsumen individual. Artinya, pilihan untuk membeli suatu produk 

dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal – hal yang ada pada diri 

konsumen. 

2. Lingkungan yang mempengaruhi konsumen, maksudnya adalah 

pilihan – pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh 

lingkungan yang mengitarinya. 

3. Stimuli pemasaran atau disebut juga dengan strategi pemasaran.  

 

2.9.2 Pegaruh antara Periklanan dan Keputusan Pembelian 

Periklanan merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

produsen untuk mendapatkan konsumen bagi produknya. Periklanan memiliki 

empat fungsi utama yaitu menginformasikan kepada konsumen mengenai seluk 

beluk (information) untuk membeli (persuading) menyegarkan informasi yang 

telah diterima (remainding), serta menciptakan suasana yang menyegarkan 

sewaktu konsumen menerima dan mencari informasi. Periklanan harus dibuat 

sedemikian rupa agar dapat menarik minat konsumen, serta memiliki 

karakteristik tertentu dan persuasive sehingga para konsumen terdorong untuk 

melakukan suatu tindakan yang sesuai para konsumen terdorong untuk 

melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan yang diinginkan pengiklan. 

Untuk menarik dan memenangkan perhatian konsumen, membangkitkan minat 

yang berlanjut pada tindakan konsumen dan pemilihan serta menggunakan 

media yang paling efektif dari segi biaya merupakan faktor utama keahlian 

periklanan. 
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Manfaat periklanan adalah membawa pesan yang ingin disampaikan 

oleh produsen kepada konsumen. Periklanan menjakau berbagai daerah yang 

sulit dijangkau secara fisik oleh produsen melalui radio, televisi, maupun media 

cetak. Malalui periklanan produsen mengkomunikasikan keberadaan produknya 

dan hal-hal yang terkait dengan produk tersebut, seperti manfaat apa yang akan 

diperoleh konsumen. Melalui periklanan konsumen memperoleh informasi 

mengenai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga konsumen 

membeli karena terdorong emosi, mereka punya suasana hati yang berperan 

dalam pengambilan keputusan, hal ini berdampak pada saat konsumen membeli 

suatu produk. Melalui periklanan yang menarik dapat memberikan informasi 

mengenai manfaat tambahan dari produk yang akan ditawarkan, akan menarik 

keputusan pembelian konsumen untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk 

tersebut. 

Periklanan menjaga agar merek perusahaan tetap ada dalam ingatan 

konsumen, pada saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk yang 

diiklankan, dampak periklanan dimasa lalu memungkinkan merek pengiklan 

untuk hadir dibenak konsumen sebagai suatu kandidat merek yang akan dibeli. 

Periklan labih jauh didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek 

dengan mengingatkan para konsumen yang belum membeli suatu merek yang 

tersedia dan mengandung atribut yang menguntungkan. Periklanan yang efektif 

menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, dan lebih unggul 

dari tawaran pesaing. Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen untuk 

membeli produk yang telah dirancang sedemikian rupa, sehingga diyakini dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan memberikan keyakinan 

kepada konsumen bahwa merek tersebut terus menerus memberikan kepuasan 

tertinggi untuk manfaat yang paling dapat mengukuhkan sikap juga 

mempertahankan kesukaan akan merek dan kesetiaan akan merek. 
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Periklanan adalah suatu bentuk komunikasi tidak langsung, yang 

disadari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, 

yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang 

akan mengubah pemikiran seseorang untuk melakukan pembelian (Fandi 

Tjiptono:1997,226) 

Iklan yang dirancang secara tepat dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dan dapat menambah citra produk pada konsumen. 

sedangkan keputusan pembelian itu diartikan sebagai keputusan konsumen 

untuik membeli suatu produk didasai oleh adanya niat untuk melakukan 

pembelian. Menurut Kotler (2002:201) peran pembelian adalah mudah untuk 

mengidentifikasi pembeli berbagai produk. Dengan berhasilnya iklan yang 

dikeluarkan perusahaan akan meningkatkan pula keuntungan perusahaan. 

Berdasarkan pengertian dari Lupiyoadi (2000:134) mengemukakan bahwa 

keputusan konsumen itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keputusan 

konsumen untuk membeli atu menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan 

dengan didasari adanya niat untuk melakkan pembelian/penggunaan jasa. Dari 

beberapa pengertian keputusan pembelian diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa keputuan pembelian konsumen dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses dimana konsumen melakukan pemilihan dan penilaian terhadap 

berbagai alternatif yang diperlukan berdasarkan pemilihan tertentu.  

 

            Iklan merupakan media yang efektif untuk membentuk dan 

mempengaruhi konsumen. Menurut Kotler (2002:658) dalam penggolongan 

iklan berdasarkan sasarannya iklan berfungsi untuk membujuk konsumen 

(periklanan persuasif) yaitu bertujuan untuk membentuk permintaan pertama. 

Dapat dikatakan iklan juga dapat mempengaruhi atau membujuk konsumen 

untuk melakukan pembelian pada barang atau jasa yang diproduksi oleh 

perusahaan. Suyanto (2004:4) juga mengatakan iklan persuasif bertujuan 
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untuk membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu. Iklan ini 

dilakukan saat kompetitif dengan membentuk preferensi merek, mendorong 

alih merek, mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk dan membujuk 

pembeli untuk melakukan pembelian sekarang. Iklan yang dilakukan secara 

kontiyu dapat mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan keputusan 

pembelian konsumen.  

 

2.9.3 Pengaruh antara Atribut Produk dan Periklanan terhadap Keputusan 

Pembelian 

Konsumen melihat suatu produk sebagai kumpulan dari sifat dan ciri tertentu 

yang tercermin dari atribut yang melekat pada produk tersebut. Atribut produk 

merupakan unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk tersebut antara lain adalah 

kualitas, merek, dan desain. Pada umumnya, konsumen melihat atribut produk 

sebagai keseluruhan isi dari produk yang akan mereka beli. Dalam tahap evaluasi, 

konsumen biasanya membuat peringkat atas atribut yang dimiliki oleh sebuah produk 

dan membentuk nilai untuk membeli. 

Konsumen memulai proses pembelian suatu produk dari adanya suatu 

kebutuhan. Kemudian mereka akan mulai mencari informasi tentang produk yang 

dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang maksimal bagi mereka. Informasi 

tersebut dapat mereka peroleh dari teman, tetangga, promosi, iklan, atau bahkan 

melakukan eksperimen. Salah satu informasi tersebut dapat diperoleh dari atribut 

suatu produk. 

Menurut Belch and Belch (2009;113) mengatakan the customer purchase 

decision is generally viewed as consisting stages through which the buyer passes in 

purchasing a product or service. Yang berarti keputusan pembelian dari pelanggan 
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secara umum dilihat sebagai proses yang terdiri tahap – tahap yang dilewati 

konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa. 

Keputusan pembelian menurut Griffin dan Ebert (2006;284) didasarkan 

pada dua motif yaitu rasional dan emotional. Motif rasional lebih mengacu pada 

manfaat yang ingin didapatkan dari suatu produk, sedangkan motif emosional 

mengikuti sebjektifitas seseorang, seperti gengsi, kelas sosial, estetika, dan faktor 

personal lainnya.  

Periklanan adalah salah satu cara produsen untuk mempromosikan produk-

produknya. Sebuah iklan biasanya menyampaikan suatu informasi mengenai produk 

yang ditawarkan, terutama tentang atribut produknya seperti kualiatas dan fitur yang 

ditawarkan. Media yang digunakan diantaranya media televisi, media cetak, dan 

media radio. Ketiga media ini menjadi sarana untuk perusahaan memperkenalkan dan 

memberi informasi tentang produknya kepada konsumen, serta dapat merangsang 

keputusan pembelian konsumen. 

Melalui periklanan, atribut produk dapat disampaikan sedemikian rupa dan 

semenarik mungkin untuk merangsang konsumen dalam menetapkan keputusan 

pembelian karena periklanan bisa memberikan informasi kepada konsumen, yaitu 

dengan cara mendemonstrasikan atribut produk secara jelas, menggambarkan 

pengguna dan pencitraan pengguna produk dalam berbagai bentuk media yang secara 

jelas menjelaskan manfaat dan kelebihan produk bagi konsumen. 

Dari berbagai informasi yang didapat, diperoleh beberapa alternatif pilihan 

produk dengan berbagai macam atribut produk masing-masing. Kemudian konsumen 

memberikan penilaian dan menetapkan produk mana yang memberikan manfaat 

maksimal bentuk produk tersebut. Atribut produk memiliki kualitas terbaik, merek 

terkenal, desain yang menarik dan label dengan informasi yang lengkap, akan 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa atribut produk memiliki 

pengaruh yang besar untuk menetapkan keputusan pembelian konsumen dan 

periklanan, dapat membantu konsumen dalam memperoleh informasi tentang atribut 

suatu produk dan memperkuat keyakinan konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian. 

Gambar 2.4 Kerangka Penelitian 

  

 H1 

  

H3   

H2 

Sumber Tjiptono (2008) 

 

2.10 Hipotesis 

 Menurut Prasetyo dan Jannah (2005:76) hipotesis merupakan proposisi yang 

akan diuji keberlakuannya atau merupakan jawaba sementara atas pertanyaan 

penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:93) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara atribut produk terhadap keputusan 

pembelian. 

 Ha1 :Terdapat pengaruh antara atribut produk terhadap keputusan   

pembelian. 

Periklanan  (X2) 

(Y) 

PROSES 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

Atribut Produk (X1) 
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 Ho2 : Tidak terdapat pengaruh antara periklanan keputusan pembelian. 

 Ha2 : Terdapat pengaruh antara periklanan terhadap keputusan pembelian. 

Ho3    : Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara produk dan periklanan 

terhadap proses keputusan pembelian. 

 Ha3  : Terdapat pengaruh secara simultan antara produk dan periklanan 

terhadap proses keputusan pembelian. 

 


