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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran ialah salah satu elemen penting dari kegiatan manajemen di 

dalam suatu perusahaan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk berupa 

barang atau jasanya. Dengan strategi pemasaran, perusahaan dapat mengajak 

konsumen untuk menggunakan produk berupa barang maupun jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, kegiatan pemasaran juga dapat berguna 

untuk mempertahankan konsumen yang telah menggunakan produk berupa barang 

atau jasa perusahaan sejak lama. 

 Terdapat beberapa definisi pemasaran menurut para ahli, diantaranya : 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:5) : 

 “Marketing is an organization function and a set processes for creating 

 communicating, and delivering value to customers and for managing 

 customer relationship in ways the benefit the organization and it 

 stakeholders”. 

 Menurut Saladin (2007:1) : 

 “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”. 

 Definisi-definisi pemasaran diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

pemasaran bukan hanya proses penjualan saja, tetapi merupakan suatu kegiatan 

untuk dapat menarik konsumen serta memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan juga untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. 
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2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Suatu perusahaan akan menjadi sukses dan bertahan apabila di dalamnya 

ada kegiatan manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran pun 

menjadi pedoman di dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. Dimulai 

dari proses produksi hingga barang sampai pada konsumen, peran manajemen 

pemasaran tidak bisa terlepaskan karena intinya apabila manajemen pemasaran 

dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan 

khususnya dan konsumen pada umumnya. 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:5) : 

 “Marketing  management  as  the  art  and  science  of  choosing  target  

 markets and  getting, keeping,  and  growing  customers  through  

 creating,  delivering, and communicating superior customer value”  

 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2010:32) mengatakan bahwa : 

 “Marketing management is the art and science of choosing target 

 markets and building profitable relationships with them”. 

 Definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa manajemen pemasaran adalah 

proses mengelola penganalisaan melalui perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan, sehingga konsumen merasa puas serta perusahaan bisa mendapat 

keuntungan. 

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Di dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut marketing mix (bauran 

pemasaran) yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempengaruhi 

pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 
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 Menurut Alma (2009:205-210) : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah strategi mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal 

sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan”. 

 Sementara bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:23) : 

 “A marketing mix is the mixture of controllable marketing variable that 

 the firm uses to pursue the sought level of sales in the target market”. 

 Definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah suatu 

alat yang digunakan oleh pemasar atau perusahaan untuk dapat mencapi tujuannya 

dengan mendapat hasil yang dapat memuaskan baik perusahaan maupun 

konsumen. 

2.2.1 Unsur-Unsur Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mempengaruhi permintaan produk atau jasanya.Berbagai kemungkinan ini 

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut “4P” untuk 

produk, sedangkan untuk produk jasa terdapat tiga komponen tambahan menjadi 

“7P”. 

 Adapun pengertian “7P” menurut Kotler dan Amstrong (2012:62) : 

1. Produk (product) 

 Produk 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. 
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2. Harga (price) 

 Harga 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 berbagai 

variabel yang bersangkutan. 

3. Tempat (place) 

 Lokasi didefinisikan sebagai aktifitas perusahaan agar produk sudah 

didapatkan pelanggan sasaran. Artinya, variabel saluran distribusi atau place 

tidak hanya menekankan pada lokasi perusahaan, mudah atau tidaknya lokasi 

tersebut dicapai. Lokasi perusahaan yang strategis merupakan kunci dari 

kemampuan perusahaan untuk menarik konsumen. Saluran distribusi meliputi 

cakupan layanan, pengelompokkan, lokasi, persediaan, dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

 Promosi 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) 

 Sarana fisik 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) 

 Orang 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) 

 Proses 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 pelanggan jasa akan senang merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. 

 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai bauran pemasaran, maka dapat  

disimpulkan bahwa bauran pemasaran memiliki elemen-elemen yang sangat  

berpengaruh dan penting di dalam penjualan perusahaan karena elemen tersebut 

dapat mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

2.3 Promosi 

 Promosi merupakan elemen penting di dalam bauran pemasaran, dengan 

kegiatan promosi perusahaan dapat memperkenalkan suatu produk atau jasa 

kepada konsumen, dengan begitu konsumen akan mengetahui akan adanya suatu 

produk atau jasa suatu perusahaan. Fungsi dari promosi di dalam bauran 

pemasaran adalah untuk mencapai tujuan komunikasi dengan para konsumen. 
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Promosi sangat berperan didalam menghasilkan penyampaian informasi yang baik 

kepada konsumen akan manfaat dan kelebihan produk dan jasa suatu perusahaan. 

 Menurut Buchari Alma (2007:79) : 

 “Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang 

 merupakan aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

 informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas 

 perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

 loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan”. 

 

 Menurut Tjiptono (2008:219) : 

 “Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

 program pemasaran untuk memberikan informasi mengenai adanya 

 suatu produk”. 

 

 Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

faktor yang sangat penting di dalam pemasaran, karena dengan melakukan suatu 

promosi perusahaan dapat mengkomunikasikan produk atau jasanya serta 

menginformasikan produk serta jasa suatu perusahaan tersebut. 

2.3.1 Bauran Promosi 

 Bauran promosi yang dilakukan suatu perusahaan adalah bertujuan untuk 

mengkomunikasikan mengenai produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

kepada konsumen, menurut Philip Kotler (2009:174) unsur-unsur bauran 

promosi ada delapan, yaitu : 

1. Periklanan 

 Segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa secara non-

personal oleh suatu sponsor tertentu yang melakukan pembayaran. 
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2. Promosi Penjualan  

 Terdiri dari kumpulan alat-alat insentif yang beragam. Sebagian besar 

berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau 

jasa tertentu secara lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen pedagang. 

3. Acara dan Pengalaman 

 Kegiatan dan program yang di sponsori perusahaan yang dirancang untuk 

menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek 

tertentu. 

4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

 Beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi 

citra perusahaan atau produk individunya. 

5. Pemasaran Langsung 

 Penggunaan surat, telepon, faksimile, e-mail, atau internet untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari 

pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran Interaktif 

 Kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan 

atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan 

kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. 
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7. Pemasaran dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth) 

 Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa. 

8. Penjualan Personal 

 Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk 

tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. 

2.4 Pengertian Pemasaran dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth) 

 Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth) merupakan suatu 

komunikasi yang di dalamnya terdapat penyampaian informasi tentang suatu 

produk barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atas 

pengalaman pembelian sebelumnya agar orang lain tersebut mengetahui kebaikan 

dan keburukan yang sebenarnya yang ada di dalam produk barang atau jasa 

tersebut. 

 Adapun beberapa pengertian word of mouth yaitu :  

 Menurut Sumardi didalam Sari (2012:56) : 

“Word of Mouth adalah kegiatan pemasaran yang memicu konsumen 

untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan hingga 

menjual merek suatu produk atau jasa kepada calon konsumen 

lainnya”. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:512) : 

 “Word of Mouth marketing is people to people oral, written, or 

electronic communications that relate to the merits or experiences of 

purchasing or using product service”.  
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MenurutAli Hasan (2010:32) : 

 “Word of Mouth adalah tindakan konsumen memberikan informasi 

 kepada konsumen lain dari seseorang kepada orang lain

 (antarpribadi) non komersial baik merek, produk maupun jasa”. 

 

 Menurut Sernovitz (2009:1) : 

 “Word of mouth marketing “is about real people talking each other 

 customer to customer, instead of marketing doing the talking”.  

 Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa word of mouth 

adalah orang yang berbicara satu sama lain tentang pengalaman menggunakan 

suatu produk maupun jasa dan merekomendasikannya kepada orang lain sebagai 

pengganti pemasar yang melakukan pembicaraan tersebut, dengan kata lain 

konsumen melakukan promosi tanpa terikat atau tanpa sengaja dengan perusahaan 

dan tanpa dibayar oleh perusahaan, konsumen biasanya hanya bercerita tentang 

pengalamannya menggunakan produk maupun jasa tertentu lalu 

merekomendasikannya kepada konsumen lain. 

2.4.1  Manfaat Word of Mouth 

 Ketika seorang konsumen akan melakukan pembelian terhadap suatu 

produk atau jasa maka ia akan membutuhkan informasi mengenai suatu produk 

atau jasa tersebut. Pencarian informasi ini dilakukan untuk memperoleh produk 

maupun jasa yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Konsumen akan mencari informasi tersebut ke sumber-sumber yang dapat 

dipercaya dan  memberikan informasi yang dibutuhkan. 
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 Menurut Sumardy, Marlin Silviana dan Melina Melone (2011:23) 

terdapat beberapa alasan konsumen meminta pendapat orang lain, yaitu : 

a. Tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. 

b. Produk bersifat unik dan sulit dievakuasi dengan kriteria yang objektif. 

c. Tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi produk jasa. 

d. Sumber informasi lain dianggap memiliki kreadibilitas rendah. 

e. Orang yang berpengaruh lebih mudah dihubungi daripada sumber 

lainnya sehingga bisa menghemat waktu untuk berkonsultasi. 

f. Adanya hubungan sosial yang kuat antara influencer dan konsumen. 

g. Konsumen tersebut membutuhkan persetujuan sosial. 

  Menurut Ali Hasan (2010:33) manfaat Word of Mouth adalah sebagai 

berikut : 

a. Murah bahkan gratis. 

b. Saat ini dapat menyebar dengan cepat dengan menggunakan viral 

marketing. 

c. Lebih mudah meyakinkan calon konsumen karena informasi bersumber 

dari orang yang dikenal. 

d. Tingkat loyalitasnya tinggi. 

Lebih cepat menimbulkan pembelian dibanding dengan metode 

komunikasi lainnya. 
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2.4.2 Indikator Word of Mouth 

 Di dalam word of mouth, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan 

sebagai indikator dalam menentukan apakah word of mouth tersebut berhasil atau 

tidak.  

Menurut Babin, Barry J; Lee, Young; Kim, Eun-Fu; dan Griffin, 

Mitch (2005), “Modeling Consumer Satisfaction and Word of Mouth: 

Restaurant Patronge Korea”Journal of Servive Marketing, Vol 19, 

pp133-139 indikator Word of Mouth ialah sebagai berikut : 

1. Membicarakan 

 Kemauan seseorang untuk membicarakan hal - hal positif tentang 

kualitas produk kepada orang lain. Konsumen berharap mendapatkan 

kepuasan yang maksimal dan memiliki bahan menarik untuk dibicarakan 

dengan orang. 

2. Merekomendasikan 

 Konsumen menginginkan produk yang bisa memuaskan dan 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain, sehingga bisa 

direkomendasikan kepada orang lain. 

3. Mendorong 

 Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan transaksi 

atas produk dan jasa. Konsumen menginginkan timbal balik yang menarik 

pada saat mempengaruhi orang lain untuk memakai produk atau jasa yang 

telah diberitahukan. 
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2.5 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen terpusat pada ciri individu mengambil keputusan untuk 

memanfaatkan sumber daya mereka yang sudah tersedia seperti waktu, uang, dan 

usaha guna memperoleh barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan seperti psikologi, 

sosiologi, sikologi, antropologi dan juga ilmu ekonomi, sehingga dapat dikatakan 

bahwa perilaku konsumen merupakan gabungan dari semua bidang ilmu. 

 Menurut Kotler dan Keller (2013:173) : 

 “Consumer behavior is the study of how individual, groups, and 

 organizations select, buy, use, and dispose of goods, services, ideas, or 

 experiences to satisfy their needs and wants.” 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:23) : 

“Consumer behavior as the behavior that consumers display in 

 searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products 

 and services that they expect will satisfy their needs.”  

 

 Sedangkan menurut Umar (2003 : 50) bahwa : 

“Perilaku konsumen didefenisikan sebagai suatu tindakan yang 

langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan tersebut “. 

 

  Menurut beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukan konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi atau mengabaikan produk 

atau jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. 
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2.5.1 Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

Sumber : Kotler dan Keller (2009:178) 
 
 

 Gambar diatas menjelaskan bahwa rangsangan dari luar baik berupa 

rangsangan pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi maupun 

rangsangan lingkungan ekonomi, teknologi, politik dan budaya dapat 

mempengaruhi pilihan konsumen sebelum melakukan pembelian terhadap suatu 

produk melalui pengenalan masalah, pencarian informasi, pemilihan alternatif, 

keputusan pembelian dan perilaku pasca beli. Pada akhirnya pilihan merek, 

pilihan produk dan jumlah pembelian produk yang akan menjadi keputusan 

pembelian konsumen. Oleh karena itu pemasar harus memahami apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. 
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2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Memahami konsumen sasaran dan tipe dari keputusan yang akan mereka 

lalui merupakan tugas penting bagi seorang pemasar. Disamping itu, pemasar juga 

perlu mengenal pelaku-pelaku lain yang mempengaruhi keputusan membeli, 

memahami tingkah laku pembeli pada setiap tahap pembelian dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkah laku mereka. 

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen, menurut Kotler dan Keller (2009 : 214) antara lain : 

1. Faktor Budaya 

a. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. 

b. Sub-Budaya, terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras dan 

daerah geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen 

pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan program 

pemasar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

c. Kelas Sosial, merupakan pembagian masyarakat yang relatif 

homogen dan permanen, dan tersusun secara hierarkis dan 

anggotanya menganut nilai- nilai minat, dan perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok Referensi, seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang. 
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b. Keluarga, merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, dan telah menjadi objek penelitianyang 

luas. 

c. Peran dan Status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Masing- masing peran menghasilkan 

status, orang-orang memilih produk yang dapat 

mengkomunikasikan peran dan status mereka di masyarakat.  

3. Faktor Pribadi 

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup, orang membeli barang dan jasa yang  

berbeda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap makanan,  

minuman, pakaian, parabot, dan rekreasi berhubungan dengan usia. 

b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi, pekerjaan seseorang juga  

mempengaruhi pola konsumsinya. Pemasar berusaha  

mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat diatas rata-

rata atas produk dan jasa mereka. 

c. Kepribadian dan Konsep Diri, kepribadian merupakan karakteristik  

psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang 

menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap lingkungannya. 

d. Gaya Hidup dan Nilai, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di  

dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. 
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4. Faktor Psikologis 

a. Motivasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu  

tertentu. Kebutuhan akan menjadi motif jika didorong hingga 

mencapai level intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan  

cukup mampu mendorong seseorang bertindak. 

b. Persepsi, adalah proses yang digunakan oleh individu untuk  

memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi masukan informasi  

guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. 

c. Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul  

dari sebuah pengalaman. 

d. Memori, semua informasi dan pengalaman yang dihadapi orang 

ketika mereka menjalani kehidupan dapat berakhir dalam memori 

jangka panjang. 

2.6 Keputusan Pembelian 

 Pemasar perlu berfokus pada seluruh proses pengambilan keputusan bukan 

hanya proses pembeliannya saja. Oleh karena itu kita perlu mengetahui definisi 

dari keputusan pembelian menurut para ahli yaitu : 

 Menurut Samarwan 2004, pada Kuncoro & Aditya, 2010 : 

“Keputusan pembelian adalah suatu keputusan sebagai pemilihan 

suatu tindakan dari dua atau lebih pihak alternatif. Seorang 

konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki 

pilihan alternatif. Dengan demikian, ia harus mengambil keputusan 

merek apa yang akan dibelinya, atau ia harus memilih satu dari 

beberapa pilihan merek”. 
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Menurut Kotler dan Armstrong (2013:178) keputusan pembelian adalah: 

 “Purchase decision is the buyer’s decision about which brand to   

 purchase”. 

 Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian merupakan tahap pemilihan yang dilakukan konsumen di dalam 

pengambilan keputusan  untuk suatu produk maupun jasa. 

2.6.1 Proses Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:235) terdapat beberapa tahap dalam 

proses keputusan pembelian konsumen, yaitu sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.2 Proses Keputusan Pembelian 

 

1. Pengenalan Masalah 

  Proses ini dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

atau ekternal. Para pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang 

memicu kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

  Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya ke dalam 
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dua level rangsangan. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan 

dinamakan penguatan perhatian. Pada level ini, orang hanya sekedar lebih 

peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu 

 mungkin akan mulai aktif mencari informasi (mencari bahan bacaan, 

menelepon teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tertentu). Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber 

informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap 

sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber 

informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok yaitu : 

a. Sumber Pribadi  : Keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Sumber Komersial : Iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan. 

c. Sumber Publik  : Media massa 

d. Sumber Pengalaman : Penanganan, pengkajian, dan pemakaian  

      produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

  Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, dan model-model 

terbaru yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 

berorientasi kognitif. Model tersebut menganggap konsumen membentuk 

penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep 

dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari 

manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang 
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 masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan 

 yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk 

 memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

  Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat 

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 

pembelian produk sehari-hari keputusannya lebih kecil dan kebebasannya 

juga lebih kecil. Dalam beberapa kasus, konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk tidak secara formal mengevaluasi setiap merek. Dalam 

kasus lain, faktor-faktor yang mengintervensi bisa memengaruhi keputusan 

final. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

  Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian 

karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau 

mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu 

siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Tugas pemasar 

tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli. Para pemasar harus 

memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan 

pemakaian produk pasca pembelian. 
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1. Kepuasan Pasca Pembelian 

 Kepuasan pembelian adalah fungsi dari seberapa sesuainya harapan 

pembeli produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk 

tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah dari harapan, pembeli akan 

kecewa, jika ternyata sesuai dengan harapan, pembelipun akan puas,jika 

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

akan membedakan apakah pembeli akan membeli kembali produk 

tersebut dan membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan tentang produk tersebut dengan orang lain. 

2. Tindakan Pasca Pembelian 

 Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan lebih tinggi untuk membeli kembali produk 

tersebut. Para pelanggan yang tidak puas, mungkin membuang atau 

mengembalikan produk tersebut. Mereka mungkin mengambil tindakan 

publik seperti, mengajukan keluhan ke perusahaan tersebut. 

Komunikasi pasca pembelian, dengan pembelian ternyata menghasilkan 

berkurangnya pengembalian produk dan pembatalan lainnya 

3. Pemakaian dan Pembuangan Pasca Pembelian 

 Para pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan 

membuang produk tertentu. Dalam kasus ini, konsumen harus 

diyakinkan tentang keuntungan penggunaan secara lebih teratur dan 
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rintangan potensial terhadap penggunaan yang ditingkatkan harus 

diatasi. Jika para konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus 

mengetahui cara mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut 

dapat merusak lingkungan. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Pemasaran tidak hanya sekedar memasarkan produk atau jasa yang baik 

saja kepada para konsumen, tetapi perusahaan harus mengkomunikasikan produk 

atau jasanya dengan efektif kepada para pelanggannya sehingga pelanggan 

tersebut dipengaruhi atau meneruskan informasi tersebut kepada pihak lain dalam 

hal ini pelanggan potensial. Komunikasi pemasaran merupakan aktifitas 

pemasaran yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk 

barang atau jasa. Idealnya peranan dari sebuah komunikasi adalah untuk 

meningkatkan attention, menciptakan interest, merangsang desire, dan 

menimbulkan action agar pesan tersebut dapat disampaikan kepada pihak lain. 

Biasanya informasi yang dapat dipercaya berasal dari orang yang kita yakini 

bahwa dia mempunyai informasi yang benar, karena selama ini dia bergerak di 

bidang tertentu yang berkaitan dengan informasi yang kita butuhkan. Dengan kata 

lain orang yang diminta informasinya sudah mempunyai pengalaman yang luas 

dan ahli dalam bidang tersebut. Di dalam dunia pemasaran, tindakan konsumen 

menceritakan pengalamannya kepada orang lain setelah mengkonsumsi produk 

maupun jasa tertentu dinamakan word of mouth atau pemasaran dari mulut ke 

mulut. 
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 Menurut Sumardi di dalam Sari (2012:56) : 

“Word of Mouth adalah kegiatan pemasaran yang memicu konsumen 

untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan hingga 

menjual merek suatu produk atau jasa kepada calon konsumen 

lainnya”. 

Di dalam word of mouth terdapat indikator yang digunakan peneliti untuk 

menentukan apakah word of mouth tersebut berhasil atau tidak, sepeti yang 

dikemukakan menurut Babin, Barry J; Lee, Young; Kim, Eun-Fu; dan Griffin, 

Mitch (2005), “Modeling Consumer Satisfaction and Word of Mouth: Restaurant 

Patronge Korea”Journal of Servive Marketing, Vol 19, pp133-139 bahwa 

indikator word of mouth ialah Membicarakan, Merekomendasikan, dan 

Mendorong. 

 Sebagian besar proses komunikasi yang terjadi antar manusia adalah 

komunikasi dari mulut ke mulut. Setiap hari seseorang berkomunikasi dengan 

orang lain seperti bertukar informasi, saling memberitahu pendapat dan lain-lain. 

Informasi tersebut dimaksudkan untuk dapat membuat konsumen lain membuat 

keputusan pembelian terhadap suatu produk atau jasa karena pengalaman 

konsumen sebelumnya menjadi informasi penting bagi konsumen lain yang akan 

melakukan keputusan pembelian.  

 Menurut Samarwan 2004, pada Kuncoro & Aditya, 2010 : 

“Keputusan pembelian adalah suatu keputusan sebagai pemilihan 

suatu tindakan dari dua atau lebih pihak alternatif. Seorang 

konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki 

pilihan alternatif. Dengan demikian, ia harus mengambil keputusan 

merek apa yang akan dibelinya, atau ia harus memilih satu dari 

beberapa pilihan merek”. 
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 Perkembangan konsep pemasaran dimana konsumen sebagai pusat 

perhatian, setiap perusahaan dirasa perlu untuk mengetahui keputusan pembelian 

konsumen secara detail. Apa yang dibeli konsumen, kapan dan dimana konsumen 

membeli, dan mengapa mereka sampai membeli. Pengembangan strategi 

pemasaran yang diharapkan mampu meraih pangsa pasar yang ada, salah satu 

faktor yang dapat membuat konsumen melakukan keputusan pembelian yaitu 

dengan strategi pemasaran word of mouth. 

Keterlibatan Strategi Pemasaran Word of Mouth dalam Keputusan 

Pembelian 

 Konsumen sebelum memutuskan pembelian terhadap suatu produk 

ataupun jasa tertentu pada awalnya selalu didasari dengan adanya kebutuhan. 

Munculnya kebutuhan terhadap suatu produk atau jasa tertentu, sebagian besar 

diperoleh dari berbagai informasi salah satunya melalui word of mouth. Ada 

beberapa indikator yang menentukan apakah word of mouth tersebut berhasil atau 

tidak ialah membicarakan, merekomendasikan dan mendorong. 

 Perilaku konsumen tidak hanya berakhir pada tindakan keputusan 

pembelian, tapi melakukan juga evaluasi dan menilai setelah produk atau jasa 

yang dibelinya dapat memenuhi harapan atau kurang memenuhi harapannya. 

Terdapat model lima tahap dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen 

yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian.  
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 Seperti halnya menurut Sumardy, Marlin Silviana dan Melina Melone 

(2011) yang menyatakan bahwa word of mouth bisa mendorong pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen, bisa mempengaruhi komunitas, dan efisien karena tidak 

memerlukan budget yang besar (low cost), bisa menciptakan image atau dampak 

positif bagi produk, dan bisa menyentuh emosi konsumen. Menurut Meitasari 

(2012) yang memasukkan word of mouth sebagai salah satu variabel dalam 

penelitiannya, menunjukan bahwa rekomendasi personal dari mulut ke mulut 

(Word of Mouth) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, variabel word of mouth berpengaruh sebesar 57,3% dan masuk dalam 

ketegori cukup mempengaruhi keputusan pembelian. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dina Febiana, Srikandi dan Sunarti (2014) 

dengan hasil penelitian analisis jalur dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 

word of mouth terhadap keputusan pembelian adalah signifikan dengan nilai beta 

sebesar 0,164 dengan t hitung sebesar 2,348 dan nilai probabilitasnya sebesar 

0,021 (p<0,05). Maka keputusannya adalah H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa pengaruh variabel word of mouth terhadap 

keputusan pembelian diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu dan 

Muhammad Edward dengan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y = 

3,272 + 0,458X.  Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa 

variabel word of mouth terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel 

dependen keputusan pembelian. Angka Adjusted R Square sebesar 45,5 % 

menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh word of 
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mouth, sedangkan sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Serta juga menurut Marlina, 

Rochiyati dan Agung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel word 

of mouth communication terbukti secara signifikan mempengaruhi keputusan 

pembelian sebesar 73,6%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

word of mouth yang dilakukan antar konsumen saling mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam suatu produk atau jasa. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, 

maka dirumuskan paradigma penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 

 

Gambar 2.3 Paradigma Penelitian 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

 Dengan mengacu pada kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

penelitian yang dirumuskan sebagai berikut : 

“Strategi pemasaran Word of Mouth memiliki kontribusi secara 

signifikan dalam keputusan pembelian pada konsumen Ace Cellular 

BEC Bandung” 

  

WORD Of MOUTH 

 

1. Membicarakan 

2. Merekomendasikan 

3. Mendorong 

 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

 


