
    
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Pemasaran  

Aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan pertukaran yang 

memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam 

hal ini pemasaran memegang peranan penting dalam menentukan sukses atau 

tidaknya suatu bisnis. Di bawah ini terdapat beberapa pengertian pemaran 

menurut beberapa ahli:   

Pengertian pemasaran menurut American Marketing (AMA) yang di kutip 

oleh Kotler dan Keller (2007;6) Manajemen Pemasaran , jilid 1 alih bahasa 

oleh Benyamin Molan edisi 12 Jakarta PT Indeks. 

Satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemilik sahamnya . 

Menurut Buchari Alma (2007:5) Pemasaran adalah: 

Pemasaran adalah proses merencanakan konsepsi, promosi dan 

distribusi ide, menciptakan peluang yang memuaskan individu dan 

sesuai dengan tujuan organisasi . 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan suatau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan melalui proses penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) produk 

dengan yang lain, dimana dalam pemasaran ini kegiatan bisnis dirancang untuk 

menjual barang-barang dari produsen kepada konsumen untuk mencapai sasaran 

serta tujuan organisasi.      



    
2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah dikelola dengan 

sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran 

memegang peran penting dalam perusahaan. Definisi Manajemen Pemasaran 

menurut Kotler dan Keller diahlibahasakan oleh Molan (2007;8) adalah:  

Seni atau ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mejaga dan 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul . 

Definisi lain mengenai Manajemen Pemasaran menurut Sunarto, S.E., 

M.M (2006;13) adalah: 

Manajemen pemasaran adalah sebagai pelaksanaan tugas untuk 

mencapai pertukaran yang diharapkan dengan pasar sasaran . 

Jadi dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu seni atau ilmu dalam memilih, mendapatkan, menjaga dan 

menumbuhkan pelanggan serta bagaimana suatu organisasi memilih pasar sasaran 

yang sesuai dan menjalin hubungan yang baik dengan pasar sasaran.  

2.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

Di dalam rung lingkup pemasaran terdapat apa yang dinamakan Bauran 

Pemasaran (marketing mix). Bauran Pemasaran merupakan serangkaian variabel 

pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai 

tujuan-tujuan perusahaan. Untuk lebih jelasnya dikemukakan definisi Bauran 

Pemasaran dari beberapa para ahli, antara lain:  

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006;70) dalam Manajemen 

Pemasaran Jasa, mendefinisikan bauran pemasaran adalah:  

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah alat nagi pemasar yang 

terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan 

positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses . 

Menurut Philip Kotler (2008;18) 



    
Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan perusahaannya di pasar sasaran . 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan perpaduan dari variable pemasaran yang terkait dan dapat 

dikendalikan serta dikombinasikan oleh perusahaan untuk mencapai  tujuan yang 

telah di tetapkan. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008;100), bauran pemasaran terdiri 

dari: 

1. Produk  

Tawaran berwujud dari perusahaan kepada pasar, yang mencakup kualitas, 

rancangan, bentuk, merek, kemasan. 

2. Harga 

Harga harus sebanding dengan penawaran nilai kepada pelanggan. Jika 

tidak pembeli akan berpaling ke produk lain. 

3. Tempat 

Berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk dapat diperoleh 

dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi  

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya ke pasar sasaran.  

2.4 Produk 

2.4.1 Pengertian Produk 

Produk merupakan elemen yang paling mendasar dan penting dari bauran 

pemasaran (marketing mix). Dikatakan paling penting dikarenakan dengan 

produklah perusahaan menetapkan harga yang pantas, menyalurkan produk 

melalui saluran-saluran distribusi mereka, dan mengkomunikasikan produk 

tersebut dengan suatu bauran komunikasi yang tepat. 

Produk dapat berupa barang dan jasa, jika ada tidak ada produk, maka 

tidak aka nada pemindahan hak milik sehingga tidaka ada pemasaran. Semua 



    
kegiatan pemasaranlainnya digunakan untuk menunjang gerakan produk. 

Seberapa hebatnya usaha promosi, distribusi, dan harga jika tidak diikuti dengan 

produk yang bermutu, disenangi oleh konsumen, maka usaha suatu perusahaan 

tidaka akan berhasil. 

Kotller dan Amstrong (2008;448) mendefinisikan produk sebagai 

berikut: 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

memenuhi keinginan atau kebutuhan . 

Sedangkan menurut William J.d Stanton yang dikutip oleh Buchari 

Alma (2007;139) mendefinisikan produk sebagai berikut: 

Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik 

pabrik, nama baik took yang menjual (pengecer), dan pelayan pabrik 

serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan kebutuhan . 

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan sekumpulan atribut yang bukan hanya berbentuk sesuatu yang 

berwujud (tangible) saja, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya, akan tetapi 

juga sesuatu yang tidak berwujud (intangible) seperti pelayanan jasa. Produk 

diperuntukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan (need) konsumen saja tetapi 

juga untuk memenuhi keinginan (want) konsumen.  

2.4.2 Tingkatan Produk 

Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami lima 

tingkatan produk. Tingkatan produk menurut Kotler dan Keller (2007;267) 

diantaranya adalah: 

1. Produk utama/inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya 

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk.  

2. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 



    
3. Produk Harapan (Expected Product), yaitu produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan 

dan disepakati oleh pembeli. 

4. Produk Pelengkap, (Augmented Product), yakni berbagai atribut produk 

yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga 

dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan berbagi 

pesaing. 

5. Produk Potensial (Potential Product), yaitu segala macam tambahan dan 

perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk dimasa 

mendatang.  

2.4.3 Hirarki Produk 

Setiap produk berkaitan secara hirarki dengan produk-produk tertentu lainnya. 

Hirarki produk ini dimulai dari kebetuhan dasar sampai dengan item tertentu yang 

dapat memuaskan kebutuhan tersebut. hirarki produk terdiri dari atas tujuh 

tingkatan  Kotler dan Keller (2007;269), yaitu: 

1. Need Family, yaitu kebutuhan yang didasari dengan adanya keberadaan 

suatu kelompok produk. 

2. product Family, yaitu semua kelas produk yang dapat memenuhi suatu 

kebutuhan inti dengan tingkat efektifitas yang memadai. 

3. Product Class, yaitu sekelompok produk dalam keluarga produk yang 

diakui mempunyai kesamaan fungsional. 

4. Product Line (lini produk), yaitu sekelompok produk dalam suatu kelas 

produk yang berkaitan erat karena melaksanakn fungsi yang serupa. 

Hubungan yang erat ini bisa dikarenakan salah satu dari empat berikut, 

yaitu: 

a. Mempunyai fungsi yang sama. 

b. Dijual kepada kelompok konsumen yang sama. 

c. Dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama. 

d. Harganya berada skala yang sama. 



    
5. Product Type, yaitu satu kelompok produk dalam satu lini produk yang 

sama-sama memiliki suatu dari beberapa kemungkinan sumber produk. 

6. Brand, yaitu nama yang diasosiasikan untuk mengidentifikasikan produk. 

7. Product Variant, yaitu suatu unit tersendiri dalam suatu merk atau lini 

produk yang dapat dibedakan menurut criteria produk.  

2.4.4 Klasifikasi Produk 

Kalangan pemasar biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan 

karakteristik produk yaitu, daya tahan (durability) dan keberwujudan (tangibility), 

dan pengunaanya (use) untuk barang konsumen dan industri. Setiap jenis produk 

memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai.  

Menurut Tjiptono (2008;98) dalam buku Strategi Pemasaran, produk dapat 

diklasifikasikan sebagi berikut: 

A. Menurut daya tahan dan wujud 

1. Barang tidak tahan lama (nondurable good) 

Yaitu, merupakan barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam 

satu atau beberapa kali penggunaan saja. Contohnya adalah sabun, 

makanan, dan minuman ringan, gula, garam, dan lain-lain. 

2. Barang tahan lama (durable goods) 

Yaitu , merupakan barang berwujud, yang biasanya dikonsumsi dalam 

kurun yang panjang dan biasanya tetap bertahan sehingga banyak sekli 

pengguanaanya. Contoh lemari es, televisi, mobil, komputer dan lain-

lain. 

3. Jasa (service) 

Jasa merupakan barang tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan 

mudah habis, jasa merupakan kegiatan, manfaat, atau kepuasan, yang 

ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon 

kecantikan, kursus, hotel, lembaga pendidikan dan lain-lain. 

B. Menurut Tujuan Pembelian  

1. Barang konsumen (consumer goods) 



    
Merupakan produk yang dibeli bertujuan untuk di konsumsi pribadi 

atau digunakan untuk pengguna akhir. Pada pemasar biasanya 

mengelompokan barang-barang tersebut berdasarkan atas kebiasaan 

konsumen berbelanja, terdiri dari:  

A. Convenience goods 

Merupakan barang-barang yang biasanya sering dibeli pelanggan 

dengan cepat dan dengan usaha yang sangat sedikit. Contohnya 

meliputi produk tembakau, sabun, dan Koran. Barang sehari-hari 

dapat dibagi lagi menjadi: 

a. Kebutuhan pokok (staples) 

Yaitu barang yang dibeli konsumen secara teratur. Contohnya 

adalah seorang pembeli mungkin secara rutin membeli beras, 

sabun mandi, sikat gigi. 

b. Barang dadakan (impulse goods) 

Yaitu barang yang dibeli berdasarkan keinginan seketika, 

tanpa perencanaan atau usaha pencarian. Barang Impulse 

sering kali diletakan dekat kasir, agar mudah terlihat dan 

konsumen menjadi teringat untuk membelinya. Contohnya: 

permen dan majalah. 

c. Barang darurat (emergency goods) 

Yaitu barang yang dibeli saat ada kebutuhan mendesak. 

Contohnya: paying, sepatu bot, dan sekop, sepanjang 

turunnya salju di musim dingin. 

B. Shopping goods 

Adalah barang-barang yang biasanya dibandingkan dan 

berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses 

pemilihan dan pembelian. Contohnya meliputi Furniture, pakaian, 

mobil bekas, dan peralatan rumah tangga yang besar. Barang 

belanja dapat dibagi lagi menjadi:   



    
d. Barang shopping Homogen 

Yaitu barang dengan mutu yang serupa tetapi mempunyai 

harga yang dicakup berbeda sehingga dapat dijadikan alasan 

perbandingan dalam berbelanja. Contohnya TV, computer, 

Handphone dan lain-lain. 

e. Barang  shopping Heterogen 

Yaitu barang dengan berbeda dalam hal keistimewaan dan jasa 

produk yang mungkin lebih penting dari harganya. Contohnya: 

pakaian dan peralatan rumah tangga. 

C. Barang khusus (specialitygoods) 

Adalah barang-barang karakteristik unik dan identifikasi merek 

untuk memperoleh barang-barang atau sekelompok pembeli yang 

cukup besar bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. 

Contohnya meliputi merek dan jenis barang mewah, mobil, 

komponen stereo, peralatan fotografi dan setelan pria. 

D. Barang yang tidak dicari (unsought goods)  

Adalah barang barang yang tidak diketahui konsumen atau 

diketahui namun secara normal konsumen tidak berfikir untuk 

membelinya. Produk-produk baru seperti pendeteksi asap da 

pengolah makanan adalah barang unsought sehingga konsumen 

diberi tahu produk tersebut melalui iklan. Contoh lainnya adalah 

asuransi jiwa, tanah kuburan, batu nisan dan ensiklopedia. 

2. Barang industri (industrial goods) 

Adalah barang yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk 

keperluan bisnis atau diproses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana 

mereka memasuki proses produksi dan harganya, barang industri 

dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:  

A. Bahan dan suku cadang (materials and parts) 

Adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk 

produsen. Bahan dan suku cadang dibagi menjadi dua kelas yaitu: 

bahan-bahan mentah dan suku cadang manufaktur. 



    
B. Barang modal (capital item) 

Adalah barang lama yang memfasilitasi pengembangan atau 

pengelolaan produk jadi. Barang modal mencakup dua kelompok, 

yaitu: instalasi dan peralatan. 

C. Layanan bisnis dan pasokan (supplies and business service) 

Adalah barang dan jasa janga pendek yang memfasilitasi 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi.  

2.5 Atribut produk 

2.5.1 Pengertian Atribut Produk 

Atribut merupakan suatu alat yang dapat melengkapi manfaat utama 

produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Oleh karena itu produk-

produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki ciri-ciri tertentu yang 

membedakan dari produk usaha lainnya. 

Tjiptono (2008;103) mendefinisikan atribut produk sebagai: 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian . 

Sedangkan menurut Lovelock dan Wright (2007;69), yang 

diahlibahasakan oleh Agus Widyantoro, adalah:  

Semua fitur (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) sesuatu 

barang yang dapat dinilai oleh pelanggan . 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan atribut produk adalah semua unsur yang ada pada produk yang 

mencerminkan pengembangan produk tersebut untuk dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian.  

2.5.2 Unsur-unsur Dalam Atribut Produk 

Tjiptono (2008;104-108) mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang terpenting 

dalam atribut produk diantaranya meliputi merek, kemasan, pemberian label, 



    
(labeling), jaminan (garansi), harga dan pelayanan. Berikut ini merupakan 

penjelasannya: 

1. Merek (brand) 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/ lambing, warna, gerak atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan deferensiasi terhadap produk pesaing. Merek 

yang baik dapat menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan 

kualitas. Merek memegang peranan penting dalam pemasaran. Ada 

perbedaan yang cukup besar antara produk dan merek. Produk hanyalah 

sesuatu yang dihasilkan pabrik. Sedangkan merek merupakan sesuatu yang 

dibeli konsumen. Bila produk bisa dengan mudah ditiru pesaing, maka 

merek selalu memiliki keunikan relatif sukar ditiru. 

Menurut Tjiptono (2008;104) merek sendiri digunakan untuk beberapa tujuan, 

yaitu: 

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam membedakan produk suatu 

perusahaan dengan produk pesaingnya. Ini akan memudahkan 

konsumen untuk mngenalinya saat berbelanja dan saat melakukan 

pembelian ulang. 

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

d. Untuk mngendalikan pasar. 

2. Kemasan (package) 

Pengemasan (packaging)  merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkusan 

(wrapper) untuk suatu produk. Kemasan yang inovatif dapat meberikan 

perusahaan keunggulan terhadap pesaingnya.fungsi utama kemasan 

adalah: 

a. Melindungi produk  

Melindungi produk selama pengangkutan, pemyimpanan di gudang, di 

toko Selama produk itu belum habis dikonsumsi pemebelinya. Dengan 



    
kemasan yang bermutu diharapkan produk dapat memberikan 

kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen. 

b. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen 

Dengan adanya kemasan, ukuran dan desain produk dapat dirancang 

sedemikian rupa yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan 

bagi konsumen. 

c. Mempromosikan produk kepada konsumen 

d. Sama seperti pakaian bagi manusia, kemasan juga dapat meningkatkan 

daya tarik produk. Selain karena enak dipandang, pada kemasan juga 

dapat diinformasikan fitur, penggunaan, manfaat dan citra (image) 

produk. 

3. Pemberian label (labeling) 

Label merupakan informasi tertulis tentang produk yang dicetak pada 

badan kemasan. Label merupakan beberapa fungsi. Pada tingkatan akhir, 

label mengidentifikasi produk atau merek, seperti nama Sunkist yang 

ditempel pada jeruk. Label juga menjelaskan bebepara hal mengenai 

produk, siapa yang membuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, isinya, 

bagaimana produk tersebut digunakan dan bagaimana menggunakannya 

dengan aman. 

Pemberian label harus dihubungkan dengan dua hal, yaitu kebutuhan 

konsumen dan ketentuan pemerintah. Kalau memang ketentuan 

pemerintah sudah ada, perusahaan harus memberikan label pada 

produknya, contohnya, semen, sayuran, makanan cepat saji, dan lain-lain. 

Menurut Stanton, et al,. seperti yang dikutip oleh Tjiptono (2008:107), 

secara garis besar terdapat tiga macam label, yaitu:  

a. Brand Label 

Yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada 

kemasan. 

b. Descriptive Label 

Yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai 

pengguanaan, konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian, dan kinerja 



    
produk, serta kharakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan 

dengan produk. 

c. Grade Label 

Yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk dengan 

suatu huruf, angka atau kata. 

4. Jaminan (garansi) 

Jaminan merupakan janji yang menjadi kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberikan ganti 

rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa meliputi kualitas produk, 

reparasi, ganti rugi, dan sebagainya. Saat ini jaminan seringkali 

dimanfaatkan sebagai aspek promosi terutama pada produk-produk tahan 

lama. 

5. Harga (price) 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu layanan yang diterima. 

Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang di perlukan konsumen untuk 

suatu manfaat atas pengkonsumsiannya, penggunaan atau kepemilikan 

barang atau jasa. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan harga yang tepat. Bagi pembeli harga memberikan dampak 

ekonomis dan psikologis. 

Dampak ekonomisnya berkaitan dengan daya beli, sebab harga merupakan 

biaya (cost) bagi pembeli semakin tinggi harga, semakin sedikit produk 

yang bisa mereka beli begitu juga sebaliknya. Sedangkan dampak 

psikologisnya yaitu apabila harga suatu produk tinggi maka mencerminkan 

kualitas tinggi dan harga rendah mencerminkan kualitas rendah pula. 

6. Layanan pelengkap (supplementary service) 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu 

pihak kepada pihak lain, yang dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan siapa pun. Salah satu cara untuk 

mendeferensiasikan suatu perusahaan adalah memberikan pelayanan yang 

lebih berkualitas dibandingkan dengan pesaing secara konsisten. 



    
Pelayanan mempunyai seumbangan penting terhadap keberhasilan produk 

dalam bersaing dipasar. 

Sedangkan Kotler dan Amstrong (2008;206) mengkategorikan atribut 

produk menjadi tiga bagian yaitu:  

1. Kualitas produk (product quality) 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, 

kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan 

diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara 

keseluruhan. Agar dapat bersaing di pasar secara berhasil produk harus 

memiliki mutu superior dibandingkan dengan produk-produk pesaing 

yang setingkat. Yang dimaksud superior disini adalah penyajian 

manfaat lebih banyak jenisnya dan lebih tinggi nilainya dibandingkan 

dengan produk pesaing lainnya, hanya perusahaan yang mempunyai 

kualitas yang terbaik yang akan berhasil dalam memenangkan 

persaingan. 

2. Fitur produk (product features) 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendeferensiasika produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Menjadi 

produsen awal yang mengenal fitur baru yang dibutuhkan dan 

dianggap bernilai menjadi salah satu cara efektif untuk bersaing. 

Beberapa produsen yang inovatif selalu berusaha menciptakan fitur-

fitur produk yang lebih menarik dibandingkan dengan produk pesaing 

mereka dan itu merupakan salah satu cara efektif untuk memenangkan 

persaingan. 

3. Gaya dan desain produk (product style and design) 

Cara lain untuk menambahkan nilai bgi pelanggan adalah melalui gaya 

dan desain produk yang khas. Konsep desain lebih luas dibandingkan 

dengan gaya. Gaya mengedepankan tampilan luar dan semata-mata 

menjelaskan penampilan produk tertentu. Sedangkan desain yang baik 

dapat memberikan konstribusi dalam hal kegunaan produk dan juga 



    
penampilannya. Desain dpat menjadikan alat ersaingan yang baik bagi 

armada pemasarn perusahaan. Produk dengan desain yang canggih 

dapat menarik minat pembeli. Oleh karena itu desain produk yang 

menarik pemandangan (eye catching) konsumen dapat berfungsi 

sebagai salah satu sarana untuk menunjang kemampuan bersaing. 

Selain eye catching desain produk juga harus dapat membantu 

meningkatkan nilai penggunaan produk misalnya kemudahan, 

ketangguhan, dan keamanan penggunanya serta kemudahan 

pengepakan dan pengiriman barang. Gaya dan desain yang baik dapat 

menarik perhatian dan memberikan keunggulan bersaing di pasar 

sasaran.  

2.6 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah Dinamis. Itu berarti bahwa perilaku seorang 

konsumen, group konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan 

bergerak sepanjang waktu. Hal ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku 

konsumen, demikian pula pada pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal 

studi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk, 

dan individu atau grup tertentu. 

2.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Konsumen membuat sejumlah keputusan pembelian setiap hari. Untuk itu 

penting bagi pemasar untuk meneliti pengambilan keputusan pembelian 

konsumen secara rinci untuk memperoleh jawaban apa yang konsumen beli, 

dimana mereka membelinya, bagaimana caranya, seberapa banyak, kapan dan 

mengapa mereka mebelinya. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007;6) perilaku konsumen adalah: 

studi perilaku konsumen terpusat pada era individu mengambil 
keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia 
(waktu dan uang) guna membeli barang-barang yang berhubungan 
dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa 
mereka beli, kapan mereka membeli, dimana mereka membeli, 
seberapa mereka sering membeli, dan seberapa mereka sering 
menggunakannya . 



    
Menurut Kotler  dan Amstrong (2008;158), perilaku konsumen adalah sebagai 

berikut: 

perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, 

perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk 

konsumsi pribadi .  

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun rumah tangga 

untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa sebagai 

konsumsi pribadi yang sebelumnya melewati  proses keputusan untuk memilih 

produk atau jasa mana yang akan mereka konsumsi.  

2.6.2 Model Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2007;226), di dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran yang di ahlibahasakan oleh Benyamin Molan, titik tolak model 

rangsangan tanggapan keputusan pembelian di perlihatkan dalam gambar 2.1 

berikut. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti, yaitu sistem 

kepercayaan yang melandasi sikap dan perilaku konsumen. Nilai inti jauh lebih 

dalam dari pada perilaku atau sikap, dan pada dasarnya menentukan pilihan dan 

keinginan orang dalam jangka panjang.              



    
Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen           

Sumber: Kotler dan Keller yang di ahlibahasakan oleh Benyamin Molan (2007:226)  

Dari gambar 2.1 diketahui bahwa rangsangan dari luar baik berupa 

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

rangsangan, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya dapat mempengaruhi pilihan 

konsumen sebelum melakukan pembelian terhadap suatu produk melalui 

pengenalan masalah, pencarian informasi, pemilihan alternatif, keputusan 

pembalian dan perilaku paska beli. Pada akhirnya pemilihan 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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2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Memahami konsumen sasaran dan tipe dari proses 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. 

Menurut Kotler dan Keller yang ahlibahasakan oleh Bob Sabran, MM 

(2009;166), perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut 

ini:  

1. Faktor Budaya 

a. Budaya  

Seseorang menciptakan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan 

perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lainnya. 

b. Sub-budaya 

Terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. 

c. Kelas sosial 

Stratafikasi kadang-kadang terbentuk system kasta dimana anggota 

kasta yang berbeda dibesarkan dalam peran tertentu dan tidak dapat 

mengubah keanggotaan kasta mereka. 

2. Faktor sosisal 

Merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogeny dan permanen 

yang tersususn secara hirarki yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, 

dan perilaku, yang serupa. Dan faktor sosial ini kemudian diuraikan lagi 

menjadi: 

a. Kelompok acuan 

Seseoarang terdiri dari semua kelompok yang meiliki pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

b. Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan ia telah menjadi objek penelitian yang 

luas. 



    
c. Peran dan status 

Seseorang berpartisipasi kedalam banyak kelompok sepanjang hidup 

keluarga, klub, organisasi. 

3. Faktor pribadi  

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karajteristik pribadi, 

karakteristik tersebut sebagai berikut: 

a. Usia dan tahap siklus hidup 

Setiap orang membeli barang-barang yang berbeda pada tingkat usia 

tertentu dan tingkat manusia terhadap pakaian, parabot, rekreasi juga 

berhubungan dengan usia. 

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya seseorang 

direktur perusahaan akan mempunyai pola konsumsi yang berbeda 

dengan seorang dokter dan lain sebagainya. 

c. Gaya hidup 

Merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam 

aktivitas minat dan opini. 

d. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian diartikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang 

berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relative 

konsisten dan bertahan lama taerhadap lingkungannya. 

4. Faktor psikologis 

Pemilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: 

a. Motivasi 

Motivasi adalah kebutuhan yang sangat mendorong seseorang untuk 

bertindak 

b. Persepsi 

Merupakan proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 

mengorganisasikan dan mnginpretasikan masukan-masukan informasi 

guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.  



    
c. Pembelajaran 

Meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 

d. Keyakinan dan sikap 

Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang 

tentang suatu hal. Keyakinan dapat berdasarkan pengatahuan, 

pendapatan dan kepercayaan.  

2.7 Keputusan Pembelian Konsumen 

2.7.1  Definisi Keputusan Pembelian 

Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang 

mendasari seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk atau 

merek. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali 

dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimulasi) dari luar dirinya, baik itu 

berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. 

Rangsangan tersebut kemudian di proses dalam dalam diri, sesuai dengan 

karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. 

Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan 

tersebut komplek, dan salah satunya adalah motivasi konsumen untuk membeli.  

Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap objek tertentu, 

maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk tersebut, sebaliknya 

jika motivasinya rendah, maka dia kan mencoba menghindari objek yang 

bersangkutan. Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan orang 

tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasar 

atau tidak. 

Menurut Tjiptono dalam bukunya Strategi Pemasaran (2008;21) 

mendefinisikan sebagai berikut: 

Keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan individu yang 
secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam usaha 
memperoleh dan menggunakan suatu produk atau jasa yang 
dibutuhkan

 

Menurut Kotler dan Keller (2007;220) : 



    
Keputusan Pembelian adalah suatu proses mengidentifikasi masalah 

dan kesempatan, membangun solusi alternatif, memilih alternatif dan 

mengimplementasikannya . 

Sedangkan menurut Suharno (2010; 96): 

Keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli telah 

melakukan pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta 

mengkonsumsinya . 

2.7.2 Tahap Pengambilan  Keputusan Pembelian 

Kegiatan pembelian merupaka suatu rangkaian tindakan fisik maupun mental 

yang dialami seseorang konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut Paul 

Peter dan Donelly dalam bukunya yang berjudul Marketing Manajemen 

(knowledge and skill) (2007;47), terdapat lima tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian konsumen. Kelima tahapan proses pengambilan keputusan 

pembelian tersebut diuraikan  sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Tahap Pengambilan Keputusan Pembelian    

Sumber: Paul Peter dan Donelly (2007;47) 

1. Pengenalan masalah (need recognition) 

Proses pembelian dimulai pada saat pembeli , mengambil sebuah masalah 

atau kebutuhan. Seorang pemasar harus dapat mengidentifikasi keadaan 

yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dan 

sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang 

paling sering membangkitkan minat akan sesuatu kategori produk. 

Pemasar kemudian dapat mengembangkan strategi pemasar yang memicu 

minat konsumen.    
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2. Pencarian informasi (alternative search) 

Konsumen yang tergugah kebutuhan akan terdorong untuk mencari 

informasi lebih banyak. Pencarian informasi dapat diabagi menjadi dua 

tingkat. Situasi pencariab yang lebih ringan dinamakan perhatian yang 

menguat. Pada tingkat itu seseorang hanya menjadi lebih peka terhadap 

informasi tentang produk. Pada tingkat selanjutnya, orang itu memasuki 

pencarian aktif informasi dengan mencari bahan bacaan, menelpon teman 

dan mngunjungi toko untuk mempelajari produk. Yang menjadi perhatian 

utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang akan menjadi 

acuan konsumen dan pengaruh relative tiap sumber terhadap keputusan 

pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan dalam 

empat kelompok yaitu: 

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

b. Sumebr komersil : iklan, wiraniaga, penyalur, pemasar, pajangan toko. 

c. Sumebr public : media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

d. Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi alternative (alternative evaluation) 

Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah pilihan 

mengenai produk sejenis. Pemilihan alternative ini melalui beberapa tahap 

suatu proses evaluasi tertentu. Sejumlah konsep dasar akan membantu 

memahami proses ini. Yang pertama adalah sikap produk, bahwa setiap 

konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari sifat atau ciri 

tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua adalah konsumen 

mencari keuntungan dari produk-produk yang ditawarkan tersebut, dan 

ketiga adalah konsumen memandang tipa produk sebagai kumpulan atribut 

produk yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam memberikan 

keuntungan yang dapat memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan pembelian (purchase decision) 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk referensi atas merek-merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk niat untuk membeli 

produk yang disukai. Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi 



    
kecenderungan untuk melakukan keputusan pembelian. Faktor yang 

pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap orang laian 

mengurangi alternative yang disukai seseorang akan bergantung pada dua 

hal yaitu intensitas sikap negatof otrang lain terhadap alternative yang 

disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan 

orang lain. Sedangkan faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak 

terinspirasi yang dapat muncul dan dapat mengubah niat pembelian. 

5. Perilaku pasca pembelian (post purchase evaluation) 

Setelah membeli produk konsumen mengalami level kepuasan atau level 

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli 

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Selain itu pemasar 

harus dapat memantau tiga prilaku pasca pembelian, yaitu:  

a. Kepuasan pasaca pembelian 

Yang menunjukan bagaimana pembeli sangat puas, puas, atau ytidak 

puas setelah melakukan pembelian. Kepuasan pembeli merupakan 

fungsi dari beberapa dekat harapan pembeli terhadap suatu produk 

dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tertentu. 

b. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan tidak kepuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi tindakan selanjutnya. Jika konsumen puas maka ia 

akan menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli 

kembali produk tersebut. sedangkan pelanggan yang tidak puas akan 

melakukan sebaliknya, mereka akan membuang atau mngembalikan 

produk tersebut atau mereka akan mengambil tindakan produk seperti 

mengajukan keluhan kepada perusahaan, pergi ke pengacara atau 

mengadu ke kelompok-kelompok lain (seperti lembaga-lembaga 

bisnis, swasta dan pemerintah). 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Pemasar juga harus memantau bagaimana pembeli memakai dan 

membuang produk. Jika konsumen menyimpan barang tersebut 

kedalam lemari, maka kemungkinan produk tersebut tidak memuaskan. 



    
Jika mereka menjual atau memperdagangkan produk, penjualan 

produk baru menurun. Jika konsumen menemukan kegunaan baru dari 

produk, pemasar harus mengambangkan produk tersebut. jika 

konsumen menjaul produk tersebut pemasar harus mngetahui 

bagaimana mereka menjualnya, terutama jika produk tersebut bisa 

merusak lingkungan.  

2.7.3 Jenis jenis Keputusan Pembelian Konsumen 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda tergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih 

banyak pertimbangan pembeli. Menurut Hanry Assel seperti yang dikutip oleh 

Kotler dan Keller (2007;177) membedakan empat jenis perilaku pembelian 

konsumen berdasarkan tingkat pembeli dan tingkat perbedaan merek, yaitu:  

1. Perilaku pembelian yang kompleks (complex buying behavior) 

Dalam perilaku pembelian yang rumit terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

a. Pembelian mngembangkan keyakinan mngenai produk tertentu. 

b. Mngembangkan dan membangun sikap terhadap produk tersebut. 

c. Membuat pemilihan yang penuh pemikiran. 

Konsumen termasuk kedalam complex buying behavior ketika mereka 

sangat melibatkan dalam pembelian dan sadar akan perbedaan signifikan 

diantara merek.  

2. Perilaku pembelian yang mengurangi ketidak efisienan (dissonance 

reducing buter behavior)  

Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian tetapi melihat 

sidikit perbedaan diantara merek. Keterlibatab tinggi disadari oleh fakta 

bahwa pembeli mahal, jarang dilakukan, dan beresiko. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan (habitual buying behavior)  

Banyak produk dibeli dibawah kondisi keterlibatan konsumen rendah dan 

tidak ada perbedaan nyata diantara berbagai merek.   



    
4. Perilaku pembelian mencari keragaman (variety-seeking buying behavior) 

Berbagai situasi pembelian dikarakteristikan oleh keterlibatan rendah, 

tetapi perbedaan merek yang signifikan. Konsumen banyak melakukan 

pertukaran merek, hal ini terjadi Karen alasan variasi bukan karena ketidak 

puasan.  

2.8 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Atribut produk dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang melengkapi 

manfaat utama produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Unsur-

unsur yang ada dalam atribut produk itu sendiri meliputi merek, kemasan, 

pemberian label, garansi, harga dan juga pelayan. Atribut produk dapat dipandang 

secara objektif atau tampilan fisik produk maupun secara subjektif atau melalui 

pandangan dari konsumen. Jika dilihat dari sudut pandang penampilan fisik 

produk maka belum tentu hal tersebut searah dengan atribut produk menurut 

pandangan atau penilaian dari konsumen itu sendiri. Dengan demikian perusahaan 

sebagai pemasar dari produk itu sendiri dituntut untuk merancang, menciptakan 

lalu merealisasikan sebuah atribut untuk produk yang dapat diterima oleh 

konsumen. Karena kebanyakan dari konsumen melihat atribut sebagai 

keseluruhan isi dari produk sebelum mereka melakukan pembelian. Tjiptono 

(2007;103) mendefinisikan:  

Atribut produk adalah unsur-unsur yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan . 

Jadi, atribut yang terdapat pada suatu produk mengidentifikasikan siapa 

penjual atau pembuat dari barang atau jasa tertentu, dan didalamnya merupakan 

janji penjual untuk memberikan tampilan manfaat dan jasa tertentu untuk 

membeli.  

Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, terdapat banyak pengaruh yang 

mendasari kosnumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk atau 

merek. Pada kebanyakan hal, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan 

dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik itu berupa 

rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. 



    
Mengetahui produk yang mereka butuhkan serta manfaat dan kegunaan dari 

produk yang dipilih juga menjadi salah satu alasan konsumen melakukan 

keputusan pembelian. Selain itu informasi mengenai suatu produk atau merek 

tertentu sangat penting bagi konsumen. Biasanya informasi tersebut diperoleh dari 

teman, tetangga, promosi iklan dan pameran, ataupun dengan bereksperimen. Dari 

beberapa informasi yang didapat, kemudian konsumen mendapat beberapa 

alternative pilihan mengenai produk dengan berbagai macam atribut masing-

masing, kemudian konsumen melakukan penilakian atas alternatif produk dengan 

atribut mana yang paling bermanfaat bagi konsumen.                               


