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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan suatu proses yang sangat kompleks, bukan hanya 

sebatas penjualan maupun kegiatan penyaluran barang dari produsen ke 

konsumen, tetapi dimulai dari menyelidiki dan mengetahui kebutuhan serta 

keinginan pelanggan, menentukan produk, menetapkan harga, menentukan cara-

cara promosi serta penyaluran barang atau jasa. Dimana aktivitas ini ditunjukan 

untuk dapat mengidentifikasikan keinginan konsumen di dalam pasar sasaran, 

dan bagaimana memuaskan mereka secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan pesaing. Sehingga tujuan utama untuk mendapatkan 

keuntungan akan tercapai dengan maksimal. 

 Beberapa para ahli mengemukakan tentang pemasaran meskipun sedikit 

berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Perbedaan ini disebabkan karena para 

ahli melihat pemasaran dari segi-segi yang berbeda, di bawah ini dijelaskan 

pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012: 27) adalah:

“Marketing is about identifying and meeting human and social needs. 

One of the shortest good definitions of marketing is meeting needs 

profitably.” 

Griffin dan Ebert yang diterjemahkan oleh Wardhani (2007:276) 

mendefinisikan pemasaran adalah: 

“Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 
penetapan harga, promosi, serta gagasan, barang dan jasa untuk 
menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan 
dan organisasi.” 

Dari kedua definisi tersebut peneliti sampai pada pemahaman bahwa 

pemasaran adalah proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial, yang berupa barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu 

memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. 
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2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Dalam menjalankan kegiatan pemasaran perusahaan akan sukses apabila 

didalamnya ada kegiatan manajemen pemasaran yang baik. Manajemen 

pemasaran menjadi pedoman dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Sejak dimulainya proses produksi hingga barang sampai pada konsumen, peran 

manajemen pemasaran tidak bisa dipisahkan. Karena apabila perusahaan dapat 

merencanakan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan 

khususnya dan konsumen pada umumnya. 

Kotler dan Keller (2012:27) mengatakan bahwa: 

“Marketing management as the art and science of choosing target 

markets and getting, keeping, and growing customers throught 

creating, delivering, and coummunicating superior costumer value.” 

 Berdasarkan uraian definisi tersebut peneliti sampai pada pemahaman 

bahwa, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dari suatu konsep yang diciptakan untuk mencapai tujuan serta 

mempengaruhi tingkat waktu, komposisi permintaan, sehingga membantu 

perusahaan mencapai sasarannya. 

 Pemasaran yang baik bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari 

perencanaan dan pelaksanaan yang cermat yang akhirnya manjadikan kesuksesan 

finansial bagi perusahaan. Finansial sering bergantung pada kemampuan 

manajemen pemasaran yang baik. Karena finansial, opersional, akutansi, dan 

fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika konsep manajemen pemasaran tidak 

bersinergi dengan baik, dan berdampak menurunnya permintaan akan produk atau 

jasa. Oleh karena itu harus ada pendapatan supaya laba didapat, laba didapat 

ketika terjadi banyak permintaan atas produk yang dipasarkan dan untuk 

mendapatkan laba yang besar perusahaan harus menciptaka produk yang sangat 

dibutuhkan dan diinginkan konsumen yang berkualitas baik, sehingga konsumen 

merasa nyaman akan produk yang dikonsumsinya atau digunakan. 
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2.1.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

Setelah menentukan pasar sasaran serta posisi produk yang diinginkan 

konsumen, perusahaan perlu mendesain perencanaan produk agar dapat 

memperoleh respon dari pasar. Dalam pemasaran diperlukan suatu alat, untuk 

dapat mengontrol proses pemasaran. Alat tersebut adalah yang biasa disebut 

bauran pemasaran (marketing mix). Di bawah ini dijelaskan pengertian bauran 

pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2012:51) adalah : 

“Marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm 

blends to produce the rensponse it wants im the target market.”

Sedangkan Griffin dan Ebert (2008: 208)) mengatakan: 

“Bauran pemasaran adalah gabungan strategi produk, penetapan 

harga, promosi, dan distribusi yang digunakan untuk memasarkan 

produk.” 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:51) ada empat variabel dalam 

kegiatan bauran pemasaran yaitu sebagai berikut ; 

1. Product means the goods and services combination the company offers to the 

target market. 

2. Price is the amount of money customers must past to obtain the product. 

3. Place includes company activities that make the product available to target 

consumers. 

4. Promotion means activities that communicate the merits of the product and 

persuade target customers to buy it. 
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Gambar 2.1 
The Four P of the Marketing mix 

Sumber : Kotler and Armstrong (2012: 52) 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, peneliti sampai pada pemahaman 

bahwa bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

untuk mendapatkan renspon yang diinginkan perusahaan guna mencapai pasar 

sasaran. Salah satu unsur bauran pemasaran yang penting adalah produk, dengan 

produk yang unggul dan berkualitas citra sebuah perusahaan akan menjadi baik.

2.1.3 Merek 

2.1.3.1 Pengertian Merek 

Kotler dan Amstrong (2012:275) juga menjelaskan definisi mengenai 

merek dalam “Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1”:  

“Merek (brand) adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, desain, 

atau kombinasi semua ini, untuk menunjukan identitas pembuat atau 

penjual produk atau jasa.”  

2.1.3.2 Tingkatan Merek  

Menurut Kotler dan Keller (20012:460), merek memiliki enam level 

pengertian, antara lain sebagai berikut:  

1. Atribut: Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.  

Price 
List price 
Discounts 
Allowances 
Payment period 
Credit terms 

Product 
Variety 
Quality 
Design 
Features 
Brand name 
Packaging 
Services  

Target 
customers 

Intended 
positioning Place 

Channels 
Coverage 
Locations 
Inventory 
Transportation 
Logistics 

Promotion 
Advertising 
Personal selling  
Sales promotion 
Public relation 
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2. Manfaat: Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional.  

3. Nilai: Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai dari produsen.  

4. Budaya: Merek juga mewakili budaya tertentu.  

5. Kepribadian: Merek mencerminkan kepribadian tertentu.  

6. Pemakai: Merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tertentu.  

Jika suatu perusahaan menganggap merek hanyalah sebuah nama, maka 

perusahaan telah kehilangan inti dan makna dari merek yang mereka miliki. 

Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan satu kumpulan 

makna yang mendalam untuk merek tersebut. Gagasan-gagasan mengenai merek 

yang paling tahan lama adalah nilai, budaya, dan kepribadian yang tercermin 

dalam merek tersebut. Hal-hal tersebut menentukan inti dan makna dari sebuah 

merek.  

2.1.3.3 Citra  

Kotler & Fox yang dikutip oleh Sutisna (2008:83) menerangkan definisi 

mengenai citra: “Citra sebagai jumlah dari gambaran-gambaran, kesan-kesan, dan 

keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu obyek.”  

Menurut Sutisna (2008:83): “Citra adalah total persepsi terhadap suatu 

obyek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap 

waktu.”  

Seperti yang dikemukakan Bernstein dalam Sutisna (2008:85), Image 

adalah realitas. Oleh karena itu, program pengembangan dan perbaikan citra harus 

didasarkan pada realitas. Jika citra tidak sesuai dengan realitas dan kinerja kita 

baik, itu adalah kesalahan kita dalam berkomunikasi. Sebaliknya, jika citra sesuai 

dengan realitas dan merefleksikan kinerja kita yang kurang baik, itu berarti 

kesalahan kita dalam mengelola organisasi.  

Citra adalah realitas. Oleh karena itu, jika komunikasi pasar tidak cocok 

dengan realitas, secara normal realitas akan menang. Periklanan yang tidak 

didasarkan pada realitas hanya akan menciptakan harapan yang lebih tinggi 



12

daripada kenyataan yang dirasakan. Akibatnya, ketidakpuasan akan muncul dan 

akhirnya konsumen mempunyai persepsi yang buruk.  

Jika masalah citra adalah masalah yang nyata, hanya tindakan nyata yang 

dapat menolong. Masalah-masalah nyata yang berkaitan dengan kinerja organisasi 

yaitu kualitas teknis atau fungsional yang sebenarnya menyebabkan masalah citra.  

Penting disadari bahwa citra itu ada dalam realitas. Citra bukan apa yang 

dikomunikasikan, jika citra yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan realitas. 

Komunikasi organisasi yang dirasakan tidak dipercaya, akan merusak citra bahkan 

mungkin lebih parah lagi. Jika terdapat masalah citra, manajemen harus 

menganalisis sifat-sifat masalah secara keseluruhan sebelum melakukan tindakan.  

2.1.3.4 Citra Merek  

Sutisna (2008:83), menjelaskan definisi dari citra merek: ”Citra merek 

mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu.”  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan 

pemahaman konsumen mengenai suatu merek dan persepsi konsumen terhadap 

merek tersebut.  

Davey dan Jacks (2006:40) juga mengemukakan definisi mengenai citra 

merek:  

“Citra merek adalah cara pelanggan melihat jangkauan produk 
keseluruhan, atau bahkan produk tunggal, yang berkaitan dengan 
mereka sendiri. Citra biasanya yang paling kuat pada barang 
bergengsi dan bernilai tinggi, ketika usaha ekstra dengan pembedaan 
produk menghasilkan profit ekstra.”  
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2.1.3.5 Dimensi Citra Merek  

Agar perusahaan dapat memiliki citra merek yang baik, maka perusahaan 

harus memahami, mengeksplorasi, dan memanfaatkan unsur-unsur yang 

membentuk citra merek perusahaan.  

Menurut, Davey dan  Jacks (2006:40) terdapat beberapa tingkatan merek:  

1. Recognition; Tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika sebuah 

merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan 

mengandalkan harga yang murah.  

2. Reputation; Tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena 

lebih terbukti memiliki track record yang baik.  

3. Affinity; Suatu emosional relationship yang timbul antara sebuah merek 

dengan konsumennya. Produk dengan merek yang disukai oleh konsumen 

akan lebih mudah dijual dan produk dengan memiliki persepsi kualitas yang 

tinggi akan memiliki reputasi yang baik.  

4. Loyalty; Mengenai seberapa besar kesetiaan konsumen yang menggunakan 

merek bersangkutan.  

2.1.4 Pengertian Produk 

  Dalam kegiatan pemasaran produk merupakan alat yang paling mendasar 

dalam pemasaran. Produk merupakan titik pangkal keberhasilan dan kegagalan 

seluruh kebijaksanaan perusahaan secara keseluruhan. Bahkan produk sebuah 

perusahaan, sampai derajat yang sangat berpengaruh, menentukan bisnis. 

Penetapan harga, komunikasi dan kebijakan distribusi harus sesuai dengan 

produk. Oleh karena itu para ahli pemasaran menempatkan produk pada urutan 

pertama dalam pemasaran. Pemasaran dimulai dengan produk baik berupa barang 

atau jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

  Berikut ini merupakan pengertian produk menurut  Kotler dan Keller 

(2012:347) yaitu: 

“Produk is anything that can be offered to a market to satisfy a want or 

need, including physical good, services, experiences, event, person, place, 

properties, organization, and ideas.” 
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  Selanjutnya menurut Griffin dan Ebert yang diterjemahkan oleh Sita 

Wardhani (2007: 281) adalah: 

“Produk adalah adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.” 

2.1.5 Kualitas Produk 

  Kualitas adalah salah satu alat pemasaran yang penting. Kotler dan 

Armstrong (2008: 347) menyatakan bahwa: “Kualitas produk mempunyai dua 

mensi yaitu tingkatan dan konsistensi”. 

  Dalam mengembangkan produk, pemasar lebih dahulu harus memilih 

tingkatan kualitas yang dapat mendukug posisi produk di pasar sasarannya. Dalam 

dimensi tersebut kualitas prouk berarti kualitas kinerja yaitu kemampuan produk 

untuk melakukan fungsi-fungsinya. Selain tingkatan kualitas, kualitas yang tinggi 

juga dapat berarti konsistensi tingkatan kualitas yang tinggi. Dalam konsisten 

yang tinggi tersebut kualitas produk berarti kualitas kesesuaian bebas dari 

kecacatan dan kekonsistenan dalam memberikan tingkatan kualitas yang akan 

dicapai/dijanjikan. 

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Produk 

 Kualitas merupakan elemen terpenting yang terdapat dalam suatu produk, 

yang menyebabkan produk tersebut bernilai, sesuai dengan maksud untuk apa 

produk itu diciptakan. Kualitas dari barang yang dihasilkan oleh produsen harus 

sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan maupun standar nasional, 

agar produk mendapatkan perhatian lebih dari konsumen.  

Berikut ini pengertian kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong yang 

diterjemahkan oleh Sindoro (2008: 347) adalah: 

“Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya.”  
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  Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat 

dikatakan sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik. Persoalan kualitas 

produk akan ikut menentukan pesat tidaknya perkembangan perusahaan tersebut. 

Apabila dalam situasi pemasaran yang semakin ketat persaingannya, peranan 

kualitas produk akan semakin besar dalam perkembangan perusahaan.  

Seperti yang dikatakan oleh Lupiyoadi dan Hamdani (2006:131) yaitu: 

“Selain itu, konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, 

kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik.”  

  Hal ini senada dengan pendapat dari Kotler dan Amstrong yang  (2012: 

153) bahwa: 

“Semakin baik kualitas produk yang dihasilkan maka akan memberikan 

kesempatan kepada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.” 

Selanjutnya Kotler diterjemahkan (2012: 330): 

“Kebanyakan produk disediakan pada satu diantara empat tingkatan 

kualitas, yaitu : kualitas rendah, kualitas rata-rata sedang, kualitas baik dan 

kualitas sangat baik.”  

Beberapa dari atribut diatas dapat diukur secara objektif. Namun demikian 

dari sudut pemasaran kualitas harus diukur dari sisi persepsi pembeli tentang 

kualitas produk tersebut.  

Kualitas produk adalah bagaimana produk itu memiliki nilai yang dapat 

memuaskan konsumen baik secara fisik maupun secara psikologis yang menunjuk 

pada atribut atau sifat-sifat yang terdapat dalam suatu barang atau hasil. Kualitas 

dalam pandangan konsumen adalah hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri 

yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan 

suatu produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya. 

2.1.5.2 Dimensi Kualitas Produk  

Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa perlu ditentukan 

melalui dimensi-dimensinya. Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008: 

25), bahwa kualitas produk memiliki beberapa dimensi antara lain :  
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1. Kinerja  merupakan karakteristik operasi dan produk inti yang dibeli. 

Misalnya kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan  

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap.  

3. Kesesuaian dengan spesifikasi yaitu sejauh mana karakteristik desain dan 

operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya 

pengawasan kualitas dan desain, standar karakteristik operasional  

4. Keandalan yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal 

pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain, standar karakteristik 

operasional  

5. Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus 

digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis.  

6. Estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misal keindahan 

desain produk, keunikan model produk, dan kombinasi  

7. Kualitas yang dipersepsikan merupakan persepsi konsumen terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya karena 

kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan 

dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama 

merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara pembuatnya.  

8. Dimensi kemudahan perbaikan meliputi kecepatan, kemudahan, penanganan 

keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya 

sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan hingga purna jual yang 

mencakup pelayanan reparasi dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan. 

2.1.6 Perilaku Pembelian Konsumen 

Perilaku pembelian konsumen mengacu pada perilaku pembelian 

konsumen akhir baik individu dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa 

untuk konsumsi pribai. Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang 

diambil seseorang dalam persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. 
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Konsumen mengambil banyak macam keputusan membeli setiap hari. 

Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat 

rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, dimana 

mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa 

mereka membeli. Pemasar dapat mempelajari apa yang dibeli konsumen untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang mereka beli, dimana dan 

berapa banyak, tetapi mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen bukan 

hal yang mudah, jawabannya seringkali tersembunyi jauh dalam benak konsumen. 

Sehubungan dengan keberadaan konsumen dan beraneka ragam 

perilakunya maka produsen harus benar-benar tanggap untuk melakukan 

pengamatan terhadap apa yang menjadi keinginannya  

Swastha dan Handoko (2010:10) mengatakan: 

”Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai 
kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 
mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk 
didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 
menentukan kegiatan-kegiatan tertentu.” 

Dari pengertian di atas maka perilaku konsumen merupakan tindakan-

tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, 

kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan 

barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali 

proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

2.1.7 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Bob Sabran 

(2012:184) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan konsumen meliputi semua 

proses yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, 

mengevaluasi alternatif dan memilih diantara pilihan-pilihan pembelian mereka.  

Lima tahap pengambilan keputusan yang diidentifikasi antara lain: 

pengenalan masalah, pencarian, evaluasi alternatif, pilihan dan evaluasi pasca 

akusis. Ilustrasi mengenai tahapan-tahapan tersebut, yaitu : 
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1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan inernal atau eksternal. Dengan 

ransangan internal salah satu dari kebutuhan normal seseorang- rasa lapar, 

haus, dan keinginan sesuatu yang mendesak menjadi naik ke tingkat 

maksimum dan menjadi dorongan atau kebutuhan bisa timbul akibat 

rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Survey 

memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari semua 

konsumen hanya melihat satu toko dan hanya 30 persen yang terlihat lebih 

dari satu merek peralatan. Sumber informasi utama di mana konsumen dibagi 

menjadi empat kelompok : 

a. Pribadi. Keluarga, teman, tetanggan, rekan. 

b. Komersial. Iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan 

c. Publik. Media massa, organisasi pemeringkatan konsumen. 

d. Eksperimental. Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar membantu memahami proses evaluasi, pertama 

konsumen berusahan memuaskan kebutuhan, kedua konsumen mencari 

manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-

masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan 

untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan ini. 

4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk 

membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, 

konsumen dapat membentuk lima sub keputusan : merek (merek a), penyalur 

(penyalur 2), waktu (akhir minggu) dan metode pembayaran (kartu kredit). 

Ada enam keputusan yang dilakukan oleh pembeli, yaitu : 
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a. Pilihan Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk 

atau menggunakan menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam 

hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang 

yang berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka 

pertimbangkan. 

b. Pilihan Merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal 

ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah 

merek. 

c. Pilihan Penyalur 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan 

dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan 

penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, 

persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan tempat 

dan lain sebagainya. 

d. Waktu Pembelian 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-

beda, misalnya : ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua 

minggu sekali, tiga minggu sekali atau sebulan sekali. 

e. Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin 

lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. 

f. Metode Pembayaran 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang 

akan dilakukan dalam pengambilan keputusan konsumen menggunakan 

produk atau jasa. Saat ini keputusan pembelian dipengaruhi oleh tidak 
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hanya aspek budaya, lingkungan, dan keluarga, keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oeh teknologi yang digunakan dalam transaksi pembelian. 

a. Perilaku pascapembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya. 

2.1.8 Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian didalam suatu bisnis merupakan hal yang sangat 

diharapkan oleh produsen. Keputusan untuk membeli suatu produk barang atau 

jasa timbul karena adanya dorongan emosional dari dalam diri maupun pengaruh 

dari orang lain. 

2.1.8.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian muncul dari serangkaian proses konsumen dalam

mengenali kebutuhannya, mencari infromasi kemudian evaluasi aternatif. Dalam 

sub bab ini peneliti akan membahas mengenai keputusan pembelian sehubungan 

dengan adanya hubungan judul skripsi peneliti.  

Menurut Salusu (2009: 47) mengemukakan bahwa:  

”Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak 

dengan metode yang efisien sesuai situasi.”  

Selanjutnya Amirullah (2010: 61) bahwa :  

“Pengambilan keputusan adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari 

berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan 

menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan.”  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut peneliti sampai pada 

pemahaman bahwa keputusan pembelian merupakan suatu motif yang timbul dari 

dalam diri seseorang untuk membeli suatu produk barang atau jasa untuk 

komsumsi pribadi. 
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2.1.8.2 Model dalam Pengambilan Keputusan Konsumen 

  Menurut Schiffman dan Kanuk yang diterjemahkan oleh  Kasip (2008: 

488) terdapat empat pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen 

yaitu: 

1. Pandangan ekonomi 

Dalam bidang ekonomi teoritis, yang menggambarkan dunia 

persaingan sempurna, konsumen sering diberi ciri sebagai 

pengambilan keputusan yang rasional. 

2. Pandangan pasif 

Sangat berlawanan dengan pandangan ekonomi yang rasional 

mengenai konsumen adalah pandangan pasif yang menggambarkan 

konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan 

melayani diri dan usaha promosi para pemasar. 

3. Pandangan kognitif 

Model ketiga menggambarkan konsumen sebagai pemecah masalah 

dengan cara berpikir. 

4. Pandangan emosional 

Walaupun sudah lama menyadari adanya model pengambilan 

keputusan yang emosional atau impulsif, para pemasar lebih suka 

memikirkan konsumen model ekonomi maupun model pasif. 

2.1.8.3 Tingkatan dalam Pengambilan Keputusan Konsumen 

  Menurut Schiffman dan Kanuk yang diterjemahkan oleh Kasip (2008:487) 

terdapat tiga tingkatan dalam pengambilan keputusan yaitu. 

1. Pemecahan Masalah Luas 

Jika konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai 

katagori produk atau merek tertentu dalam katagori tersebut atau tidak 

membatasi jumlah merek yang akan mereka pertimbangkan menjadi 

rangkaian kecil yang dapat dikuasai, usaha pengambilan keputusan 

mereka dapat diklasifikasikan sebagai pemecah masalah yang luas. 

2. Pemecahan Masalah Terbatas 
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Pada tingkat pemecahan masalah ini, konsumen telah menetapkan 

kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek dalam 

kategori tersebut. 

3. Prilaku Sebagai Respon Rutin 

Pada tingkat ini, konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman 

mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan 

dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka 

pertimbangkan. 

2.1.8.4 Situasi Pengubah dalam Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

 Menurut Ristiyanti dan John (2005: 234) jenis-jenis situasi ada empat: 

1. Situasi Komunikasi : situasi pada waktu konsumen menerima 

informasi, mempengaruhi perilaku konsumen. Bila konsumen sedang 

membutuhkan produk, maka dia akan berada dalam situasi yang 

kondusif untuk menerima infomasi itu dan membentuk persepsi yang 

penting tentang produk. 

2. Situasi Pembelian ; situasi dapat pula mempengaruhi situasi 

pembelian. Bila seseorang berbelanja sendiri, dia tidak akan 

melakukan banyak pencarian informasi seperti apabila dia pergi 

dengan teman-temannya. 

3. Situasi Penggunaan : pada waktu orang ingin menjamu tamu yang 

penting bagi dia, dia tidak akan memakai alat-alat makan yang biasa 

dia pakai, tetapi akan membutuhkan peralatan makan yang lebih bagus. 

4. Situasi Penyingkiran produk : keputusan untuk membuang bungkus 

produk sebelum dan sesudah komsumsi dan keputusan untuk 

menyinkirkan produk yang sudah tidak dipakai lagi, di satu pihak 

merupakan masalah sosial, di lain pihak juag merupakan peluang bagi 

pemasar. 
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2.1.8.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Menurut Basu dan Irawan (2008:105) faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah berbeda-beda untuk masing-masing individu. Faktor-

faktor tersebut adalah: 

“Kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi kecil, keluarga, 

pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan, dan kosep diri.” 

Sedangkan menurut Kotler (2012:102) faktor yang mempengaruhi prilaku 

pembelian adalah:

1. Budaya Konsumen 
Budaya merupakan karakter sosial konsumen yang membedakannya 
dari kelompok kultur yang lainnya (nilai, bahasa, mitos, adat, ritual, 
dan hukum) yang telah menyatu dalam kebiasaan mereka sehari-hari. 
Sub budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah 
geografis. Sub budaya tersebut akan membentuk suatu segmen pasar 
dan memerlukan strategi bauran pemasaran yang sesuai dengan 
kebutuhan konsumen. Budaya konsumen merupakan penentu 
keinginan dan prilaku yang paling mendasar. 

2. Sosial  
Pada dasarnya masyarakat memiliki kelas sosial. Kelas sosial adalah 
pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang 
tersusun sacara hierarki dan anggotanya manganut nilai, minat, dan 
prilaku yang serupa. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan 
penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, 
dan tempat tinggal Personal / Karakter Individu 

3. Psikologis 
Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor psikologis 
yaitu: motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan pendirian.

2.1.9 Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Keputusan pembelian suatu produk tidak akan terlepas dari peranan harga. 

Konsumen selalu mempertimbangkan harga dalam alternatif pemilihan untuk 

memenuhi keinginannya, Karena harga merupakan faktor penting bagi konsumen 

dalam proses pertimbangan dalam pemuasan kebutuhannya. Harga juga 

menetukan kualitas sebuah produk.  

Penjelasan mengenai pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian harus memahami tentang citra merek, kualitas produk, dan 
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proses keputusan pembelian. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap 

yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Kepercayaan merek 

mempengaruhi sikap, dan maksud untuk membeli dipengaruhi oleh sikap terhadap 

merek (Sutisna, 2009:101). Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu 

merek, lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian (Sutisna, 2009:83).  

Manfaat lain dari citra merek yang positif, perusahaan bisa 

mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra positif yang telah 

terbentuk terhadap merek produk lama. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana mempertahankan dan meningkatkan citra merek yang sudah positif. 

Jika suatu saat perusahaan ingin mengubah merek produk yang telah lama ada dan 

mempunyai citra yang positif, maka perubahan itu harus terlebih dahulu menilai 

inferensi konsumen atas perubahan yang akan dilakukan.  

Ketika pemasar menggunakan pull strategy (berusaha menarik konsumen 

untuk melakukan tindakan pembelian), berarti perusahaan berusaha membangun 

permintaan konsumen berdasarkan merek (Sutisna, 2009:314).  

Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mempengaruhi citra positif 

konsumen terhadap merek. Ramuan kunci untuk mempengaruhi citra merek 

konsumen adalah dengan product positioning. Pemasar mencoba memposisikan 

mereknya untuk memenuhi kebutuhan segmen sasaran. Dalam memposisikan 

merek produk, pemasar terlebih dahulu harus mempunyai konsep produk yang 

dapat mengkomunikasikan manfaat yang diinginkan. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:272), kualitas produk adalah 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.  

Ada beberapa dimensi yang mencirikan kualitas produk. Menurut Tjiptono 

(2008: 25) menyatakan ada delapan dimensi yang mencirikan tentang kualitas 

produk yaitu : kinerja, bagian-bagian tambahan dan produk, kehandalan, 

kesesuaian karakteristik operasi produk-produk dengan spesifikasi tertentu atau 

tidak ada cacat produk, ketahanan, pelayanan, Estetika, persepsi kualitas.  

Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen menurut 

Kotler dan Amstrong (2012:158) yaitu berupa stimuli yang berpengaruh 
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menyangkut masalah pemasaran, produk atau yang berada dalam produk termasuk 

kualitas produk, harga, tempat, promosi, dan rangsangan lain seperti: ekonomi, 

keuangan, tekhnologi, politik, budaya, dsb 

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.2.1 Kerangka Pemikiran 

Kondisi persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan harus dapat 

memaksimalkan penggunaan sumber daya-sumber daya mereka dengan efektif 

dan efisien, salah satunya dengan menciptakan dan melakukan pencitraan yang 

baik untuk mempengaruhi pandangan konsumen mengenai produk mereka, yaitu 

melalui citra merek. Persaingan perusahaan untuk menarik konsumen tidak lagi 

terbatas pada teknis dan fungsional suatu produk, tetapi juga sudah dikaitkan 

dengan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi pemakai.  

Sutisna (2009:83), menjelaskan definisi mengenai citra merek bahwa citra 

merek mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu.  

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan 

pemahaman konsumen mengenai suatu merek dan persepsi konsumen terhadap 

merek tersebut.  

Davey dan Jacks (2006:40) juga mengemukakan bahwa Citra merek 

adalah cara pelanggan melihat jangkauan produk keseluruhan, atau bahkan produk 

tunggal, yang berkaitan dengan mereka sendiri. Citra biasanya yang paling kuat 

pada barang bergengsi dan bernilai tinggi, ketika usaha ekstra dengan pembedaan 

produk menghasilkan profit ekstra.  

Menurut Hamel dan Prahalad yang dikemukakan oleh Kartajaya 

(2003:480), terdapat beberapa tingkatan merek, antara lain:  

1. Recognition; Tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika sebuah 

merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan 

mengandalkan harga yang murah.  

2. Reputation; Tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena 

lebih terbukti memiliki track record yang baik.  
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3. Affinity; Suatu emosional relationship yang timbul antara sebuah merek 

dengan konsumennya. Produk dengan merek yang disukai oleh konsumen 

akan lebih mudah dijual dan produk dengan memiliki persepsi kualitas yang 

tinggi akan memiliki reputasi yang baik.  

4. Loyalty; Mengenai seberapa besar kesetiaan konsumen yang menggunakan 

merek bersangkutan.  

Selain merek, kualitas suatu produk pun sangat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Konsumen akan selalu memilih suatu produk yang sesuai 

dengan kriteria yang diharapkan oleh mereka. Konsumen selalu mencari produk 

yang kira-kira dapat diandalkan dan memiliki kualitas yang baik bagi mereka. 

Persepsi konsumen terhadap kualitas produk akan membentuk preferensi dan 

sikap yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk atau tidak.  

Tjiptono dan  Diana (2008:4) yang dikutip dari Goetsch dan Davis, 

membuat definisi mengenai kualitas bahwa kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan.  

Jadi, apabila suatu produk memiliki kualitas yang baik atau lebih dari baik, 

konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk tersebut dibandingkan 

dengan membeli produk yang memiliki kualitas yang biasa.  

Menurut Tjiptono dan  Diana (2008:27) yang dikutip dari Garvin bahwa 

ada delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan 

strategis dan analisis, antara lain:  

1. Kinerja, karakteristik operasi pokok dari produk inti.  

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, karakteristik sekunder atau pelengkap.  

3. Keandalan, kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi, sejauh mana karakteristik desain dan operasi 

memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.  

5. Daya tahan, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus 

digunakan.  
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6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi; penanganan keluhan yang memuaskan.  

7. Estetika, daya tarik produk terhadap panca indera.  

8. Kualitas yang dipersepsikan, citra dan reputasi produk serta tanggung jawab 

perusahaan terhadapnya.  

Perilaku pembelian seseorang merupakan sesuatu yang sulit ditebak, 

karena setiap orang memiliki preferensi dan sikap terhadap obyek yang berbeda-

beda. Selain itu, konsumen berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan konsumen pun menjadi berbeda-beda. Masih terdapat 

banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Produsen perlu 

memahami perilaku konsumen terhadap produk yang diproduksi, selanjutnya 

perlu dilakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk 

yang dihasilkan.  

Konsumen membuat banyak keputusan pembelian setiap harinya. 

Kebanyakan besar meneliti keputusan pembelian konsumen secara rinci. Pemasar 

dapat mempelajari pembelian konsumen yang sebenarnya untuk menemukan apa 

yang mereka beli, dimana, dan berapa banyak.  

Proses keputusan pembeli terbagi menjadi lima tahap, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pascapembelian (Kotler dan Armstrong, 2012:179).  

1. Pengenalan Kebutuhan  

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. Kebutuhan dapat 

dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang 

timbul pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan.  

2. Pencarian Informasi  

Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi atau 

mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang 

memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen mungkin akan membelinya 

kemudian. Jika tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan itu dalam 

ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan 

kebutuhan.  
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3. Evaluasi Alternatif  

Pemasar harus tahu tentang evaluasi alternatif, yaitu bagaimana konsumen 

memproses informasi untuk sampai pada pilihan merek. Pemasar harus 

mempelajari pembeli untuk menemukan bagaimana cara mereka sebenarnya 

dalam mengevaluasi pilihan merek. Jika mereka tahu proses evaluasi apa yang 

berlangsung, pemasar dapat mengambil langkah untuk mempengaruhi 

keputusan pembeli.  

4. Keputusan Pembelian  

Pada umumnya, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang 

paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian. Faktor tersebut adalah sikap orang lain dan faktor 

situasional yang tidak diharapkan.  

5. Perilaku Pascapembelian  

Pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli 

produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat dalam 

perilaku pascapembelian yang harus diperhatikan oleh pemasar. Jika produk 

tidak memenuhi ekspektasi, konsumen kecewa; jika produk memenuhi 

ekspektasi, konsumen puas; jika produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat 

puas.  

Berdasarkan teori-teori diatas, maka penulis menghubungkan ketiga 

variabel tersebut menjadi kerangka pemikiran yang dijadikan pedoman dalam 

penelitian. Berikut ini skema kerangka pemikiran: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Tabel  2.1 Contoh Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Meteode Variabel Hasil & Kesimpulan

1 Muhamad 
Guntur 
Rahman 
Subiantoro 
(2012) 

Citra Merek dan Kualitas 
Layanan dalam 
Keputusan Pembelian 
Handphone  

Deskriptif 
dan 
verifikatif 

X1 = Citra 
Merek 

X2 = Kualitas 
Pelayanan 

Y = Keputusan 
Pembelian 

Pengaruh citra merek 
terhadap keputusan 
pembelian handphone 
terhadap pelanggan 
menunjukan penggaruh 
yang lemah. Hal ini 
menunjukan bahwa 
penggaruh dari citra 
merek yang dirasakan 

Citra Merek 

(variabel X1) 

 Recognition 
 Reputation 
 Affinity 
 Loyality

(Hamel dan Prahalad dalam 
kartajaya, 2003 : 480) 

Kualitas Produk 

(variabel X2) 

 Kinerja 
 Features 
 Keandalan 
 Kesesuaian dengan 

spesifikasi 
 Daya tahan 
 Serviceability 
 Estetika 
 Kualitas yang 

dipersepsikan 

(Tjiptono dan Anastasia, 2008 : 
14) 

Sutisna (2009:83)

Sutisna (2009:83)

Keputusan Pembelian

(variabel Y) 

 Pengenalan 
kebutuhan 

 Pencarian informasi 
 Evaluasi alternatif 
 Keputusan 

Pembelian 
 Perilaku pasca 

pembelian

(Kotler dan  Amstrong,  
2008: 179) 
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oleh pelanggan kurang 
mempengaruhi 
keputusan pembelian 
handphone 

2 M Rhendria 
(2010) 

Citra Merek dan Kualitas 
Produk dalam keputusan 
pembelian pada yahama 

Deskriptif 
dan 
verifikatif 

X1 = Citra 
Merek 

X2 = Kualitas 
Produk 

Y = Keputusan 
Pembelian 

Hasil penelitian ini secara 
simultan kualitas produk 
dan citra merek 
mempengaruhi 
keputusan pembelian 

3 Krismanto 
(2010) 

Pengaruh citra merek 
Honda Vario terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen(suaru studi 
oada CV. Gemilang 
Makmur Abadi Cabang 
Katapang Bandung) 

Deskriptif 
dan 
verifikatif 

X1 = Citra 
Merek 

Y = Keputusan 
Pembelian 

Menyatakan bahwa citra 
merek mempunyai 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 

4 Praba 
Sulistyawati 

Analisis Pengaruh citra 
merek dan kualitas 
produk terhadap 
keputusan pembelian 
laptop merek acer di 
kota Semarang 

Deskriptif 
dan 
verifikatif 

X1 = Citra 
Merek 

X2 = Kualitas 
Produk 

Y = Keputusan 
Pembelian 

Menyathan bahwa 
variabel kualitas produk 
lebih berpenggaruh besar 
di banding variabel citra 
merek terhadap 
keputusan pembelian  

5 Sylvia D 
(2010) 

pengaruh corporate 
image dan brand image 
terhadap keputusan 
pembelian sepatu 

Deskriptif 
dan 
verifikatif 

X1 = corporate 
image 

X2 = brand 
image 

Y = keputusan 
pembelian 

Hasil penelitian ini 
corporate image dan 
brand image berpengaruh 
terhadap keputusan 
pembelian, namun brand 
image memiliki pengaruh 
lebih besar karena 
memiliki nilai lebih 
dibanding corporate 
image 
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2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka secara lengkap hipotesis 

penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: “Terdapat pengaruh citra 

merek dan kualitas produk tepung tapioka “RR” terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada CV. Restu Rama”. 


