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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan 

dalam era pesaingan yang ketat seperti saat ini. Hal ini karena pemasaran merupakan 

cara paling awal dalam menjual produk atau jasa yang dihasilkan. Selain untuk 

penjualan demi peningkatan penjualan, pemasaran juga dapat digunakan untuk 

memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen agar terciptnya kepuasan bagi 

konsumen. 

 Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia mempunyai prefensi yang berbeda 

dari produk maupun jasa yang dibutuhkan. Semakin banyak pilihan yang tersedia 

bagi konsumen sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keniginannya, maka 

dari itu kegiatan pemasaran bukan hanya sekedar penjualan atau periklanan, tetapi 

usaha untuk pemenuhan setiap kebutuhan dan keingian manusia. 

 Pengertian pemasaran akan diuraikan sehubungan dengan tujuan dari kegiatan 

pemasaran, yaitu untuk memenuhi serta memuaskan kebutuhan manusia terhadap 

barang dan jasa. 

  Sunarto (2003:4) berpendapat bahwa: 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, lewat 

penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain”. 

 

Stanton (1996: 7-8) berpendapat bahwa: 

“Pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga 
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mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan 

memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maaupun yang potensial”. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemasaran, maka 

penulis mengutip pendapat dari para ahli, yaitu: 

Kotler (2009:9) berpendapat bahwa 

 “Pemasaran adalah suatu proses social yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukrkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain” 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu 

kegiatan merencanakan, menentukan harga hingga mempromosikan dan 

mendristribusikan barang atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pembeli agar terciptanya kepuasan pembeli. 

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Mnajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengawasi 

atau mengendalikan, dan mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan 

mengorganisasikan, mengarahkan dan mengkondisikan) kegiatan-kegiatan pemasaran 

pemasaran dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. 

 Dalam menjalankan bisnisnya manajemen merupakan hal yang penting bagi 

setiap perusahaan. Salah satu system manajemen yang mendorong keberhasilan 

perusahaan adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mengawasi 

kegiatan sejak awal pengidentifikasian keinginan dan kebutuhan konsumen hingga 
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produk atau jasa sampai pada konsumen. Manajemen pemasaran yang baik akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan khususnya dan konsumen pada umumnya.  

 Pemasaran merupakan aktifitas untuk mewujudkan transaksi dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepuaskan konsumen dengan tujuan untuk menghasilkan laba. 

Menurut Kotler (2006:6) “Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu 

memilih target pasar dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan 

pelanggan melalui penciptaan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul”. 

 

Menurut Alma (2004:130) “Manajemen pemasaran adalah merencanakan, 

pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun 

bagian dipemasaran. 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan pengawasn kegiatan pemilihan target pasar hingga penjagaan pelanggan. 

2.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Dalam pemasaran terdapat strategi yang terkenal yaitu bauran pemasaran 

(marketing mix) yang memiliki peranan penting untuk mempengaruhi pelanggan agar 

membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan pasar. 

 Kotler dan Keller (2012:498) berpendapat bahwa: 

“Bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya”. 

 

 Hurriyanti (2010:48) berpendapat bahwa:  

“Pengertian bauran pemasaran adalah unsur-unsur pemasaran yang saling 

terkait, dibaurkan,diorganisir dan digunakan dengan tepat sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif sekaligus 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen”. 
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Stanton yang diterjemahkan oleh Swasta (2009:25) berpendapat bahwa:  

“Bauran pemasaraan adalah kombinasi dari empat variable atau kegiatan yang 

merupakan inti dari system perusahaan yaitu: produk, system harga,distribusi 

dan promosi”. 

 

Berdasarkan pegertian diatas maka dapt disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran adalah alat pemasaran yang saling terkait diantaranya produk, harga, 

distribusi dan promosi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dan 

memuaskan konsumennya  

Selain alat pemasaran yang dikenal dengan 4P sebenarnya masih ada 3P 

lainnya, namun penulis hanya berfokus pada 4P karena dalam penelitian ini hanya 

menggunakan produk dan harga, sedangkan 3P digunakan untuk mengidentifikasi 

jasa. 

2.3.1 Unsur- unsur Bauran Pemasaran 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa bauran pemasaran memiliki 

beberapa unsur penting seperti produk (product), harga ( price) promosi (promotion), 

dan saluran distribusi (place), berikut penjelasan mengenai unsur-unsur bauran 

pemasaran menurut Saladin dan Buchory (2010:10)  

1. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Pengertian produk bukan hanya dalam pengertian fisik 
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(sempit) akan tetapi pengertian produk secara luas bias juga jasa manusia, tempat, 

organisasi, dan gagasan. 

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk atau jasa. 

Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk dibenak konsumen. 

3. Tempat 

Tempat adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang 

dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk digunakan atau 

dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 

4. Promosi 

Menurut Saladin (2010:213) promosi merupakan salah satu variable dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk. Bahkan kegiatan promosi baukan saja berfungsi sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau pengguanaan produk 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

2.4 Ruang Lingkup Produk  

2.4.1 Pengertian Produk  

Dalam kegiatan penjualan perusahaan pasti menghasilkan sesuatu untuk 

ditawarkan ke pasar, yang bias di sebut dengan produk atau jasa. Produk diciptakan 

untuk memenuhi kebutuhan serta keingian dari konsumen. 
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Produk merupakan benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. 

Sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk dibandinkan jasa, 

konsumen dapat mengetahui produk cacat hanya dengan penggunaan panca indra 

sebelu pengguanan produk tersebut. 

Sebuah produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik 

dari kualitas, desain, bentuk, warna, ukuran, garansi, dll agar dapat menarik minat 

beli produk tersebut 

Kotler (2009) berpendapat bahwa:  

“Adalah segala susuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang fisik, jasa 

pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi, dan ide”. 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produk 

merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan, produk bisa termasuk bentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh, 

pengalaman yang dapat irasakan, infomasi yang didapatkan dll. 

2.4.2 Klasifikasi Produk  

  Untuk memudahkan mengidentifikasi produk, maka produk juga dapat di 

klasifikasian ke dalam beberapa kelompok. 

 Menurut Tjiptono (2008) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai 

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud atau tidaknya, produk dapat 

diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Ditinjau dari 

aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu : 
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1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods : Barang tidak tahan lama adalah 

barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

pemakaian. Contohnya adalah makanan ringan. Minuman, gula, garam. 

 

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bias bertahan lama 

dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 

satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain lemari es. TV, dan computer. 

Selain berdasarkan daya tahannya,produk pada umumnya juga 

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut 

dikonsumsi. Berdasarkan criteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang 

konsumen (costumer goods) dan barang industry (industrial goods). Barang 

konsumen adalah barang yang dikonsumsi utuk kepentingan konsumen akhir sendir 

(individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya barang konsumen 

dapat diklasifikasikan menjadi empat  jenis yaitu: 

1. Convenience Goods  

Convenience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi 

pembeian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya 

memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam pembandingan dan 

pembeliannya. Contohnya majalah, surat kabar, pasta gigi, sabun. 
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2. Shooping Goods 

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan pembeiannya 

dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternative yang tersedia. Criteria 

perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan mdel masing-masing barang. 

Contohnya alat-alat rumah tangga ( TV, mesin cuci, taperecorder) 

 

3. Speciality Goods 

Speciality goods adalah barang-barnag yang memiliki karakteristik dan 

identifikasi merk yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan 

usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah barang-barang mewah 

dengan merk dan model spesifik. 

4. Unsought Goods 

Unsought goods merupakan barang-barang yang diketahui konsumen atau 

kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk 

membelinya. Contohnya asuansi jiwa, batu nisan, tanah kuburan. 

2.5 Pengertian Differensiasi  

 

 Untuk memenangkan persaingan yang saangat ketat diera saat ini, perusahaan 

tidak bisa hanya bisa menjadi pengikut pesaingnya, namun perusahaan harus bisa 

menciptakan upaya pembeda untuk memberikan nilai terbaik bagi konsumen hal ini 

diharapkan dapat menarik perhatian pasar sehingga mau membeli bahkan 

menggunakan ulang produk perusahaan. 
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Kotler (2007:137) mendifinisikan: 

“Diferensiasi adalah cara merancang perbedaan yang berarti untuk 

membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaingnya. Strategi 

diferensiasi adalah suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan 

dimana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapat nilai 

lebih dibandingkan dengan produk lainnya”. 

 

Kartajaya (2010) berpendapat bahwa: 

“Diferensiasi adalah semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

menciptakan perbedaan diantara pesaing dengan tujuan memberikan nilai 

yang terbaik untuk konsumen”. 

 

Aeker dalam Ferdinand (2009) menyatakan bahwa:  

“Strategi diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu (a) 

menghasilkan nilai pelanggan, (b) memunculkan persepsi yang bernilai khas 

dan baik serta (c) tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru”. 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas ditarik kesimpulan bahwa diferensiasi 

merupakan upaya merancang perbedaan diantara para pesaingnya dengan tujuan 

memberikan nilai terbaik untuk konsumen demi menjaga loyaitas konsumen. 

2.5.1 Pengertian Diferensiasi Produk 

Untuk menarik konsumen perusahaan harus membangun strategi yang baik 

dan memiliki nilai lebih dibandingkan para pesaingnya. Salah satu strategi yang dapat 

dilakukan adalah strategi diferensiasi produk.  

(Kotller dan Amstrong dalam Riyogo,2012) Diferensiasi Produk sebagai 

“actually differentiating the market offering to create superior customer 

value”  

 

Kotler (2007:385) mengatakan bahwa: 

“Diferensiasi produk adalah suatu usaha perusahaan  untuk membedakan 

produknya terhadap pesaing”. 

 

Kotller dan Armstrong (2012:211) menyatakan bahwa:  
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“Sebuah perusahaan dapat mendiferensiasi tawaran pasarnya menurut lima 

dimensi, yakni, produk, pelayanan, saluran, personalia, dan citra”.  

 

Fandi Tjiptono (2008) berpendapat bahwa:  

Strategi pemasaran yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan 

strategi diferensiasi, agar senantiasa memiliki keunggulan bersaing di pasar, 

dapat dilakukan dengan melakukan pilihan terhadap strategi berikut: 

 

 

 

 

1. Diferensiasi Produk: Strategy diferensiasi ini memiliki maksud untuk 

memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang 

lebih menarik, nyaman dan aman, sehingga lebih diminati oleh konsumen 

dibandingkan dengan produk pesaing. 

2. Diferensiasi Kualitas Pelayanan: mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam 

mengkombinasikan unsure-unsur bauran pemasaran dengan keramah-tamahan 

dan wawasan karyawan yang luas, sehingga kualitas jasa pelayanan yang 

dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. 

3. Diferensiasi Personil: Personil merupakan seluruh karyawan dalam suatu 

perusahaan. Diferensiasi personil memiliki maksud yaitu seluruh karyawan 

perusahaan memiliki keterampilan (skill) yang baik, memiliki kepribadian yang 

baik, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, dan lebih baik dari 

karyawan perusahaan pesaingnya.  

4. Diferensiasi Citra: Citra adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda 

dari penampilan seseorang atau benda. Diferensiasi citra adalah bauran yang 

dari elemen pencitraan, yang menciptakan sebuah merek. 



24 
 

 

2.5.2 Dimensi Diferensiasi Produk 

Untuk mendalami unsur-unsur yang ada pada diferensiasi produk maka dapat 

dilihat dari dimensi diferensiasi produk. 

Menurut Kotller dan Armstrong (2012:211) Diferensiasi produk mencakup : 

 

 

1. Bentuk 

keragaman bentuk merupakan kemampuan produk untuk menjadi pembeda 

dengan produk pesaing yang sejenis dalam bentuk, model serta srtuktur fisik 

produk yang unik. 

2. Keistimewaan 

Merupakan suatu versi dasar atau kerangka produk, serta sifat yang menunjang 

fungsi dasar dari suatu produk. 

3. Mutu kinerja 

Kinerja mengacu pada tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dan 

memenuhi spesifikasi sasaran yang dijangkau. 

4. Keandalan 

 Merupakan suatu ukuran kemungkinan produk tidak akan mengalami kerusakan 

atau gagal dalam satu periode tertentu 

5. Mudah diperbaiki 

Merupakan suatu ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk yang mengalami 

kegagalan atau kerusakan. 
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6. Gaya 

Mengacu pada bagaimana penampilan produk dimata konsumen. Gaya dapat 

menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk bagi 

konsumen. Gaya juga dapat dijadikan oleh perusahaan agar produknya ini dapat 

dijadikan cirri khas dari produk perusahaan sehingga tidak mudah ditiru oleh 

pesaing. Dengan cirri khas ini konsumen dapat membedakan produk perusahaan 

dengan produk pesaing 

7. Rancangan (design) 

Rancangan dapat dijadikan salah satu cara untuk mendiferensiasikan dan 

mempromosikan produk dan jasa perusahaan dengan produk pesaing. Melalui 

rancangan (design) ini pula perusahaan dapat menyesuaikan produknya dengan 

kebutuhan konsumen. Rancangan (design) ini diharapkan dapat sesuai dengan 

harapan atau tarikan pasar. Rancangan dari produk perusahaan ini dimaksudkan 

agar sesuai dengan kondisi dari konsumen. 

8. Daya Tahan 

Ketahanan produk ataupun lamanya waktu usia manfaat dari produk yang 

diperoleh konsumen atas sebuah produk. Produk yang tahan lama atau tidak 

mudah rusak harus diperhatikan perusahaan sehingga konsumen tidak perlu 

berfikir kembali dalam memutuskan untuk membeli produk tersebut karena 

memiliki jaminan ketahanandari produk yang dibelinya 
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9. Keunikan  

Sebagiann besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai keunikan, yakni 

karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Upaya untuk menjadi yang 

pertama dalam memperkenalkan keunikan baru yang berharga merupakan salah 

satu cara yang paling efektif untuk bersaing. Keunikan disini dimaksudkan guna 

memuaskan konsumen yang telah menggunakan produk perusahaan. Selain itu, 

keunikan lain perlu ditambah lagi dari produk tersebut sehingga konsumen tidak 

berpaling kepada pesaing seiring keistimewaan lain yang ditawarkan oleh 

pesaing. 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dimensi Bentuk, 

Keistimewaan, Mutu Kerja, Rancangan / desain, Daya tahan dan Gaya  untuk 

menggambarkan diferensiasi produk.  

2.6 Harga 

Setiap produk mauupun jasa yang ditawarkan dipasaran harus memiliki nilai 

yang bisa ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk mendapatkan kesepakatan atas 

produk atas jasa tersebut.  

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya feksibel dimana 

setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Karena dari itu perusahaan 

harus menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat sehingga konsuen tertarik 

dan mau untuk membeli produk yang ditawarkan agar perusahaan memperoleh 

keuntunga. 
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Harga merupakan nilai tukar yang biasanya disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang 

pada kurun waktu tertentu.  

Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabaran(2009:67), 

menyatakan bahwa: 

“Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen 

termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, 

dan bahkan komunikasi membutuhkan banyak waktu”.  

 

Tjiptono (2008:151) menyebutkan bahwa: 

“Harga merupakan satu-satunya unsure bauran pemasran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan”. 

 

Kotler dan Armstong (2008:345), 

“Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau 

jumlah dari niai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat 

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa”. 

 

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa harag merupakan satu-satunya 

unsure yang dapat mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Harga juga dijadikan 

alat tukar atas produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen.  

2.6.1 Peranan harga 

 Dalam proses  pengambilan keputusan para pembeli harga memiliki dua 

peranan penting, yaitu: 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu berfungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi 

yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga 

dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya 
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belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga 

dari berbagai alternative yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana 

yang dikehendaki 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam „mendidik‟ konsumen 

mengenai factor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 

dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai 

faktorproduk atau manfaat objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah 

bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi (Tjiptono,2008) 

2.6.2 Tujuan Penetapan Harga 

Menurut Tjiptono (2008), ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu : 

1.  Tujuan Berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini 

dikenal dengan istilah maksimalisasi laba.   

2.  Tujuan Berorientasi Pada Volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba,ada pula perusahaan yang 

menentapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume 

tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

3.  Tujuan Berorientasi Pada Citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 
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mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat 

digunakan untuk membentuk nilai tertentu, misalnya dengan memberikan 

jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah 

tertentu. 

4.  Tujuan Stabilisasi Harga 

Dalam pasar yang  konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus 

menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari 

terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industry-industri tertentu yang 

produknya terstandardisasi. Tujuan stabilisasi ini dilakukan dengan jalan 

menetapkan harga untuk hubungan yang stabil antara harga suatu 

perusahaan dan harga pemimpin industry. 

2.6.3 Bauran Harga 

Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan (2015:18) 

harga merupakan salah satu unsure bauran pemasaran (marketing mix) dan harga pun 

memiliki komponen-komponen tersendiri yang terdiri dari: 

1. Daftar Harga 

Daftar Harga adalah suatu uraian harga yang dicantumkan pada label atau produk. 
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2. Diskon/ rabat 

Diskon merupakan pengurangan harga dari daftar harga. Menurut Philip Kotler 

dan Gary Armstrong yang diterjemahkan oleh Alexander Sindoro (2004:473) 

diskon dapat bermacam-macam bentuknya, yaitu: 

a. Diskon tunai (cash discount), yakni pengurangan harga kepada pembeli yang 

membayar tagihan mereka lebih awal. 

b. Diskon Jumlah (quantity discount), adalah pengurangan bagipembeli yang 

membeli dengan jumlah besar. 

c. Diskon Fungsional (disebut juga diskon barang) ditawarkan oleh penjual 

kepada anggota-anggota saluran perdagangan yang menjalankan fungsi 

tertentu seperti menjual, menyimpan, dan menyelenggarakan pelaporan. 

d. Diskon Musiman (seasional discount) adalah pengurangan harga bagi pembeli 

yang membeli baranga dagangan atau jasa diluar musim.  

3. Kredit  

Kredit adalah bentuk pembayaran dengan cara pinjaman 

4. Periode Pembayaran 

Periode pembayaran adalah cicilan sesuai kesepakatan antara penjual dan 

pembeli, biasanya  berhubungan dengan kredit. Menurut Kasmir (2003:99) 

periode pembayaran dibagi kedalam 3(tiga) bagian, yaitu: 

a. Jangka Pendek 

b. Jangka Menengah 
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c. Jangka Panjang 

5. Syarat-syarat Kredit 

Syarat-syarat kredit adalah sesuatu yang harus dipenuhi konsumen dalam upaya 

pengambilan kredit. 

2.6.3 Dimensi Harga 

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

mencirikan harga, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Harga memiliki peranan penting dalam keberhasilan produk dan 

kelangsungan hidup perusahaan, dalam mengambil keputusan pembelian harga 

memilliki peran yang sangat besar yakni harga dapat menjadi factor pembanding saat 

konsumen akan membeli produk atau jasa. Sebelum perusahaan melancurkan 

harganya maka perusahaan harus mengetahui betul apa yang menjai tujuan penetapan 

harganya. 

Dimensi harga yang penulis pakai dalam penelitian ini diantaranya yaitu 

keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, 

kesesuaian dengan manfaat. 
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2.7 Keputusan Pembelian   

2.7.1 Keputusan 

Perusahaan harus dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

pelaku pasar harus bisa memperhatikan perilaku konsumen sebelum pembelian 

sampai pasca pembelian, dan juga factor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian.  

Menurut Leon dan Leslle (2007,p485) Keputusan adalah seleksi terhadap dua 

pilihan alternative atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternative harus 

tersedian bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang mempunyai 

pilihan antara melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian,pilihan antara 

merek X dan merk Y, atau pilihan untuk menggunakan waktu mengerjakan A atau B, 

maka orang tersebut beradadalam posisi untuk mengambil keputusan”. 

Menurut Leon dan Leslie (2007,p487) dapat dibedakan tiga tingkat 

pengambilan keputusan konsumen yang spesifik: 1) pemecahan masalah yang 

mendalam, 2) pemecahan masalah yang terbatas, 3) prilaku respon yang rutin. 

2.7.2 Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001,p226) keputusan pembelian yaitu: 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen benar-benar membeli produk. 

 

Menurut Setiadi (2003.p415), keputusan pembelian adalah  

Pengambilan keputusan konsumen adalah pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih prilaku 

alternative dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari pengintegrasian ini 
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adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan 

berperilaku. 

 

Tjiptono (2008:156), berpendapat bahwa: 

“Keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan individu yang secara 

langsung atau tidak langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan.  

 

Jadi, keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen 

melakukan pembelajaran terlebih dahulu tentang sebuah produk sebelum melakukan 

pembelian. Keputusan pembelian merupakan alternative bagi konsumen untuk 

menentukan pilihannya. 

Menurut Hasan (2008,p138),  ada sejumlah pihak yang memiliki keterlibatan 

dalam keputusan pembelian, adalah sebagai berikut: 

1. Initiator, adalah orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan yang 

belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli produk tertentu. 

2. Influencer,  adalah orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh yang 

karena pandangan, nasehat, atau pendapatnya mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

3. Decider, adalah orang yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam 

menentukan apakah produk tersebut jadi dibeli, produk apa yang dibeli, 

bagaimana cara membeli, dan dimana produk itu dibeli. 

4. Buyer, adalah orang yang melakukan pembelian actual. 

5. User, adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dibeli. 



34 
 

 

Menurut Kotler & Keller (2007:185), diterjemahkan oleh Benyamin Molan 

mengemukanakan proses keputusan pembelian yang dilakukan konsumen yaitu: 

 

Gambar 2.2 

Model Lima Tahap Proses Pengambilan Keputusan. 

 

 

1. Pengenalan masalah 

Proses dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut dapat dicetusakan oleh rangsangan internal (lapar,  haus,dsb) dan eksternal 

(menonton iklan televise). Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang 

memicu kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah 

konsumen. Maka kemudian dapat menyusum strategi pemasaran yang mampu 

memicu minat konsumen. Ini sangat penting pada pembelian dengan kebebasan 

Pengenalan Masalah 

Pencari Informasi 

Evaluasi Alternatif 

Keputusan Pembelian 

Perilaku Pasca Pembelian 
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memilih (discretionary). Misalnya pada barang-barang mewah, paket liburan dan opsi 

hiburan. Motivasi konsumen perlu ditingkatkan sehingga pembeli potensial 

memberikan pertimbangan yang seruis. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan mendorong untuk mencari informasi 

lebih banyak. Kita dapat membaginya kedalam dua level rangsangan. Suatu 

perencanaan informasi yang telah lebih ringan dinamakan penguatan perhatian. Pada 

level ini, orang hanya peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang 

itu mulai aktif mencari informasi bahan bacaan, menelepon teman dan mengunjungi 

toko untuk mempelajari produk tertentu. 

Yang menjadi perhatian pertama pemasar adalah sumber-sumber informasi yang 

utama yang menjadi acuan knsumen dan pengaruh relative setiap sumber tersebut 

terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen dapat 

digolongkan kedalam empat kelompok: 

a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan 

b. Sumber komersial: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan ditoko 

c. Sumber politik: media masa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

d. Seumber pengalaman: penanganan, pengkajian dan pemakian produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru yang 

memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses berorientasi kognitif yaitu, 
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model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan 

sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dasar yang membantu kita memahami 

proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk, Ketiga, konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan 

yang berbeda-beda dalam memberi manfaat yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk referensi 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 dapat mengambil lima sub keputusan: merek, dealer,kualitas,waktu dan 

metode pembayaran 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin menglami ketidaksesuaian karena 

memperlihatkan fitur-fitur yang mengganggu atau hal-hal yang menyenangkan 

tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung 

keputusannya. Komunuikasi pemasaran harus memasok keyakinan dan evaluasi yang 

mengukukuhkan pilihan konsumen dan membantu dia merasa aman dengan merk. 
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Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli. Harus memantau 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pesca pembelian dan pemakaian produk pasca 

pembelian. 

 Kepuasan pasca pembelian. 

Kepuasan pasca pembelian adalah fungsi dari seberapa sesuainya harapan 

pembeli produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah dari hrapan, 

pelanggan akan kecewa, jika ternyata akan sesuai dengan harapan, pelanggan 

akan puas, jika melebihi harapan pembeli akan sangat puas. Perasaan-

perasaan itu akan membedakan apakah pembeli akan membeli kembai produk 

tersebut dan membicarakannya hal-hal yang menguntungkan atau tidak 

mengeuntungkan tentang produk tersebut dengan orang lain. 

 Tindakan Pasca Pembelian 

Kepuasan dan ketidak puasanan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen puas, maka akan menunjukan 

kemungkinan membeli kembali produk tersebut. Pasa konsumen yang tidak 

puas mungkin akan membuang produk tersebut. Mereka mungkin akan 

melakukan tindakan public seperti mengajukan keluahan kepada perusahaan 

tersebut. Komunikasi pasca pembelian dengan pembeli ternyata menghasilkan 

dengan   berkurangnya pengembalian produk dan pembatalan lainnya.  
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 Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Para pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan membuang 

produk tertentu. Jika konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus 

mengetahui cara mereka membunagnya terutama jika produk tersebut dapat 

merusak lingkungan.  

 

2.8 Penelitian Terhadulu 

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dikemukakan pada table berikut: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Variable yang 

digunakan 

Hasil penelitian 

1 Riyogo Adi 

Nugroho 

(2012) 

Pengaruh 

Strategi 

Difrensiasi 

Produk, Merek, 

dan Promosi 

Terhadap 

Keputusa 

Pembelian 

Sepeda Motor 

SATRIA F150: 

Hyper 

Underbone 

 Diferensiasi 
Produk 

 Merk 

 Promosi 

 Keputusan 
Pembelian 

Secara simultan 

dan parsial semua 

variabel 

berpengaruh  

positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian motor 

Satria F150: Hyper 

Underbone 

2 Ian Antonius 

Ong dan Drs. 

Sugiono 

Sugiharto, 

M.M 

(2013) 

Analisa 

Pengaruh 

Strategi 

Diferensiasi, 

Citra Merk, 

Kualitas 

Produk dan 

Harga 

 Strategi 

Diferensiasi 

 Citra Merek 

 Kualitas 
Produk 

 Harga 

 Keputusan 
Pembelian 

Secara parsial 

variabel harga 

memiliki nilai 

sebesar 4,177 dan 

di susul dengan 

varibael 

diferensiasi sebesar 

2,911 menunjukan 
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Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Pelanggan di 

Cingcau 

Station 

Surabaya 

bahwa variabel 

harga merupakan 

variabel yang 

pa;ing dominan 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian di 

Cingcau Station 

Surabaya 

3 Indah 

Permatasari 

(2015) 

Pengaruh 

Diferensiasi 

Produk 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

(studi Kasus 

pada Keripik 

Maicih 

Bandung) 

 Diferensiasi 
Produk 

 Keputusan 
Pembelian 

Koefisien 

determinasi 

menunjukan nilai 

63,3% yang berarti 

63,3 % keputusan 

pembelian 

dipengaruhi oleh 

diferensiasi produk, 

sisanya dipengaruhi 

factor lain yang 

tidak diteliti. 

4 Mohamad 

Chafizh 

Maulana 

Lubis  

(2014)  

Pengaruh 

Kualits Produk 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepeda Motor 

Honda Pada 

Daya Motor 

Sumedang 

 Kualitas 
Produk 

 Harga 

 Keputusan 
Pembelian 

Masing-maing 

variabel 

berpengaaruh 

secara simultan dan 

parsial. Dan 

berpengaruh secara 

positif dan 

signifikan 

5 Andi Janna 

Purwanti 

(2014) 

Pengaruh 

Diferensiasi 

Produk dan 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Keputusan 

Membeli 

Produk Fashion 

pada Toko 

ISSUE di 

Makasar 

 Diferensiasi 
Produk 

 Promosi 

 Keputusan 
Membeli 

Secara simultan 

dan parsial semua 

variabel 

berpengaruh secara 

signifikan, namun 

variabel 

diferensiasi produk 

(X1) merupakan 

variabel paling 

dominan 

mempengaruhi 

keputusan 
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pembelian 

6 Fajar 

Hadiyamin 

  Kualitas 

Produk 

 Harga 

 Keputusan 
Pembelian 

Besaran koefisien 

korelasi sebesar 

0,703, artinya 

variabel kualitas 

produk dan harga 

memiliki keeratan 

dan hubungan yang 

kuat. Secara 

simultan dan 

parsial semua 

variabel 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian. 

7 Fajar Rizky 

Saputra 

(2014) 

Hubungan 

Diferensiasi 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Ikan 

Hiu pada 

Kampung Laut 

Resto and Cafe  

 Diferensiasi 
Produk 

 Keputusan 
Pembelian 

Koefisien variabel 

diferensiasi produk 

diperoleh sebesar 

0,617 dengan 

tingkat signifikansi 

0.000 yng berarti 

bahwa terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

antara diferensiasi 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian ikan hiu 

pada kampong laut 

resto dan café 

9 Dadan Faizal 

(2015) 

Pengaruh 

Ekuitas Merek 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepatu 

UGAMA Di 

Kota Cimahi 

 Ekuitas Merk 

 Harga 

 Keputusan 
Pembelian 

Berdasarkan hasil 

Binary Losictic 

Regresion melalui 

pengujian 

negelkerke R 

square 

mendapatkan hasil 

yag signifikan, 

artinya variabel 

keputusan 

pembelian (Y) 
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dapat penelitian ini 

mampu dijelaskan 

oleh variabel 

ekuitas merk (X1) 

dan harga (X2) 

sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain.  

 

  

Berdasarkan Penelitian diatas diketahui bahwa diferensiasi produk dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian saya yang berjudul 

“Pengaruh Diferensiasi Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ke 

Factory Outlet (FO) di Kota Bandung ( studi kasus pada Heritage Factory Outlet  

Bandung) “ tidak berdasarkan penelitian terhadulu di atas sehingga dapat dijamin 

keorisinilan penelitian ini. 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian. 
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2.9 Hipotesis 

Dari teori dan paradigma di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh antara diferensiasi produk dan harga terhadap 

keputusan pembelian ke Heritage Factory Outlet. 

H2: Adanya pengaruh diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian ke     

Heritage Factory Outlet. 

H3: Adanya pengaruh harga terhadap keputusan pembelian ke Heritage 

Factory Outlet 

 

 

 


