
   
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran  

Pemasaran merupakan aktivitas penting yang tidak dapat dipisahkan dalam 

perusahaan, karena setiap perusahaan ingin bertahan dan terus bertumbuh serta  

berkembang menjadi lebih baik secara berkesinambungan. Masyarakat awam 

pada umumnya sering kali berpendapat bahwa pemasaran memiliki pengertian 

yang sama dengan penjualan. Pandangan seperti ini perlu dirubah, karena 

penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Pemasaran berusaha 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen akan pasar sasarannya, serta 

bagaimana memuaskan mereka. Menurut American Maketing Association 

(AMA) yang terdapat di dalam buku Manajemen Pemasaran Kotler dan Keller  

(2008:5) mengemukakan definisi konsep pemasaran sebagai berikut: 

Suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya .   

Sedangkan pengertian pemasaran menurut George E. Belch dan Michael 

A. Belch, dalam buku Advertising & Promotion: an IMC Perspective (2007:8) 

mengemukakan konsep sebagai berikut:  

Fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk kreasi, komunikasi    
dan penyampaian nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan 
pelanggan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan pemangku 
kepentingan yang memiliki hubungan erat dengan organisasi .   

Pengertian pemasaran menurut Philip Kotler dan Amstrong (2007:18) adalah:  

 

Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan managerial yang  
membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka  
butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik  
produk dan nilai dengan orang lain .   

Dari ketiga pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemasaran adalah proses pertukaran yang diwujudkan dalam bentuk barang atau 



   
jasa di pasar melalui aliran barang dan jasa tersebut untuk didistribusikan kepada 

konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya.  

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Di dalam perusahaan manajemen pemasaran berperan penting, karena 

manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran. Pengertian 

Manajemen Pemasaran menurut Philip William J. Shultz  yang di kutip oleh 

Buchari Alma (2005:130) adalah:  

Manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan  

pengawasan  seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun  

bagian dari  perusahaan . 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2008:5) manajemen pemasaran 

adalah: 

Manajemen Pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar  
sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan  
dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai  
pelanggan yang unggul .  

Pengertian manajemen pemasaran menurut Lupiyoadi (2006:6) adalah:   
Manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencanaan,  

pelaksanaan serta kontrol program-program yang telah direncanakan  
dalam hubungannya dengan pertukaran-pertukaran yang diinginkan  
terhadap konsumen yang dituju untuk memperoleh keuntungan  
pribadi maupun bersama .  

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa manajemen pemasaran sebagai 

proses yang mencakup analisis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, juga 

produk atau jasa yang berdasarkan pertukaran dan bertujuan untuk menghasilkan 

kepuasan kepada pihak pihak yang terlibat di dalamnya.  

2.2 Marketing Mix  

Dalam ilmu pemasaran terdapat strategi yang dikenal dengan Marketing 

Mix, yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen dalam 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan pasar. Kegiatan pemasaran ditentukan 

oleh konsep yang disebut bauran pemasaran.  



    
Berikut ini dikemukakan pengertian marketing mix (bauran pemasaran) 

menurut pendapat para ahli. Menurut Kotler dan Amstrong (2007:48) pada 

dasarnya bauran pemasaran adalah:  

kumpulan alat pemasaran terkendali yang memadukan perusahaan  

untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran . 

Sedangkan menurut Djaslim Saladin (2007:3) Bauran Pemasaran adalah: 

serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh  

perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar  

sasaran .  

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa 

bauran pemasaran adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah alat 

atau variabel pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut. Ada empat unsur bauran pemasaran menurut Lupiyoadi 

(2006:70), yaitu: 

1. Produk (Product) 

Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar

 

dan bisa 

memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah sebuah nilai pengganti yang harus dibayarkan seseorang. 

3. Distribusi (Place) 

Suatu aktivitas yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk dan produk tersebut dapat di 

peroleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah unsur yang didayagunakan untuk memberitahukan dan 

membujuk pasar tentang produk baru perusahaan, periklanan, 

penjualan pribadi, promosi penjualan, publisitas dan hubungan 

masyarakat, merupakan kegiatan promosi.    



   
2.3 Komunikasi Pemasaran  

Pada dasarnya komunikasi adalah proses penyampaian informasi, perintah, 

dan ide dari seseorang kepada orang lain agar diantara mereka terdapat interaksi. 

Komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2008:172) adalah: 

sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk,  

dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak  

langsung tentang produk dan merek yang dijual.

 

Sedangkan menurut Prisgunanto (2006:8) menyatakan komunikasi 

pemasaran adalah: 

Semua-semua elemen promosi dari marketing mix yang melibatkan  

komunikasi antar organisasi dan target audience pada segala  

bentuknya dan ditujukan untuk performance pemasaran . 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran 

merupakan suatu alat yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk dan 

mengingatkan konsumen tentang produk yang mereka jual dan ditujukan untuk 

performance pemasaran.  

2.3.1 Proses Komunikasi Pemasaran  

Menurut Kotler dan Keller (2008:177) elemen-elemen dalam proses 

komunikasi pemasaran yang efektif terdiri dari sembilan unsur. Dua unsur 

diantaranya pengirim dan penerima, dua unsur selanjutnya adalah alat komunikasi 

utama, pesan dan media, sementara empat unsur selanjutnya merupakan fungsi 

komunikasi utama, pengkodean (encoding), penguraian kode (decoding), 

tanggapan (response), dan umpan balik (feed back). Unsur terakhir dalam sistem 

tersebut adalah gangguan (noise) yaitu pesan-pesan acak dan bertentangan yang 

dapat mengganggu komunikasi yang diharapkan.  Adapun proses komunikasi 

pemasaran dapat dilihat dalam gambar berikut ini:     



   
Gambar 2.1  

Proses Komunikasi Pemasaran     

                                                                 

Sumber: Kotler dan Keller (2008:177) 

Adapun penjelasan mengenai model proses komunikasi pemasaran di atas:  

Model itu menekankan faktor-faktor penting dalam komunikasi pemasaran 

yang efektif. Pengirim harus mengetahui siapa yang ingin dicapai dan tanggapan 

apa yang diinginkan. Pengirim harus mengodekan pesan dalam suatu cara dengan 

mempertimbangkan bagaimana pendengar sasaran biasanya menguraikan kode 

pesan. Pengirim juga harus mengirimkan pesan itu melalui media yang efisien 

guna mencapai pendengar sasaran dan membangun saluran umpan balik untuk 

memantau tanggapan penerima atas pesan tersebut.  

Agar suatu pesan dapat efektif, proses pengkodean dari pengirim harus 

berhubungan dengan proses penguraian kode oleh penerima. Artinya pesan yang 

terbaik adalah pesan yang disampaikan dengan tanda-tanda yang dikenali oleh 

penerima. Apabila pengirim memiliki persamaan pengalaman dengan penerima 

pesan, maka komunikasi yang dilakukan akan lebih efektif. Persyaratan itu akan 

menjadi beban bagi komunikator dari lapisan sosial tertentu yang ingin 

berkomunikasi secara efektif dengan lapisan sosial lain.  

2.3.2 Bauran Komunikasi Pemasaran  

Bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan adalah 

bertujuan untuk mengkomunikasikan mengenai produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan kepada konsumen. Menurut Nugroho J. Setiadi (2008:253) terdapat 

beberapa alat yang digunakan dalam melakukan promosi, yaitu:  

pengirim pengkodean 
pesan Penguraian 

kode penerima 

Umpan balik 

gangguan 

Tanggapan 

 

media

 



   
1) Iklan  

Periklanan merupakan segala bentuk persentasi non pribadi dan promosi 

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. 

2) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang 

sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang 

pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar 

oleh konsumen atau pedagang. 

3) Penjualan Personal 

Penjualan personal merupakan bentuk komunikasi langsung antara penjual 

dan calon pembelinya, dengan tujuan membujuk calon pembeli untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 

4) Pemasaran Langsung 

Komunikasi satu arah dari suatu perusahaan kepada sejumlah pelanggan 

sasaran melalui surat, telepon, faks, atau e-mail.  

5) Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat adalah upaya merangsang minat yang positif 

terhadap perusahaan tertentu dan produk-produknya dengan mengirimkan 

berita baru melalui konfrensi pers, melaksanakan acara-acara khusus, dan 

mensponsori aktivitas yang layak diliput oleh pihak ketiga.  

2.3.3 Saluran Komunikasi Pemasaran 

Menurut Nugroho J. Setiadi (2008:249) saluran komunikasi pemasaran 

terdiri atas dua jenis, yaitu: 

1. Saluran Komunikasi Non Personal 

Saluran komunikasi non personal menyapaikan pesan tanpa melakukan kontak 

atau interaksi pribadi, tetapi dilakukan melalui media, atmosfer, dan acara. 

2. Saluran Komunikasi Personal 

Saluran komunikasi personal mencakup dua orang atau lebih yang berkomunikasi 

secara langsung satu sama lain. Mereka dapat berkomunikasi dengan cara bertatap 



   
muka, satu orang dengan banyak (audience) melalui telepon atau melalui surat. 

Saluran komunikasi personal memperoleh efektivitasnya melalui peluang untuk 

mengindividualkan penyajian dan umpan baliknya. Salah satu contoh dari 

komunikasi personal adalah word of mouth communication.  

2.4 Pengertian Word of Mouth Communication  

Salah satu bentuk promosi dalam pemasaran adalah word of mouth. 

Pelanggan sering kali terlibat secara langsung dalam menyampaikan dan 

menginformasikan kepada pelanggan potensial lain tentang pengalaman mereka di 

dalam mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Proses komunikasi antar manusia 

lebih banyak melalui komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth 

communication). Karena orang setiap hari berbicara dengan yang lainnya, saling 

tukar pikiran, saling tukar informasi, saling berkomentar, dan proses komunikasi 

lainnya. mungkin sebenarnya pengetahuan konsumen atas berbagai macam merek 

produk lebih banyak disebabkan adanya komunikasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth communication).  

Menurut Michael Solomon (2007:394) di dalam bukunya customer 

behaviour: buying, having, being menyatakan word of mouth sebagai:  

word of mouth is product information transmitted by individuals to 

individuals

  

Menurut Sumardy, Marlin Silviana dan Melina Melone (2011 : 67) 

word of mouth adalah:  

 

the act of consumers providing informations to other consumers atau C-2-C ( 

consumer to consumer ) .  

Sedangkan menurut Ali 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 .  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa word of mouth 

communication merupakan suatu bentuk percakapan mengenai suatu produk, 

antara satu orang dengan orang lainnya, di dalamnya terdapat pesan yang 



   
disampaikan yang terkadang tidak disadari oleh pemberi informasi atau oleh 

penerima informasi tersebut.  

2.4.1 Manfaat Word of Mouth Communication  

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 

yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konsumen 

akan mencari informasi tersebut ke sumber-sumber yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan.  

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 kredibilitas 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: 

1. Murah bahkan gratis. 

2. Saat ini dapat menyebar dengan cepat dengan menggunakan viral 

marketing. 

3. Lebih mudah meyakinkan calon konsumen karena informasi bersumber 

dari orang yng dikenal. 

4. Tingkat loyalitasnya lebih tinggi. 

Lebih cepat menimbulkan pembelian dibanding dengan metode 

komunikasi lainnya   



   
2.4.2 Indikator Word Of Mouth Communication  

Di dalam word of mouth communication, terdapat beberapa beberapa hal 

yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan apakah word of mouth 

communication tersebut berhasil atau tidak.  

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

Mitch (2005).  Modeling Consumer Satisfaction and word of mouth: 

Restaurant Patronage Korea. Journal of Servive Marketing, Vol.19, pp133-

139  indikator word of mouth communication sebagai berikut: 

1. Kemauan konsumen dalam membicarakan hal-hal positif tentang  kualitas 

produk kepada orang lain. 

Konsumen berharap mendapatkan kepuasan yang maksimal dan memiliki 

bahan menarik untuk dibicarakan dengan orang lain. 

2. Rekomendasi produk kepada orang lain. 

Konsumen menginginkan produk yang bisa memuaskan dan memiliki 

keunggulan di bandingkan dengan produk lainnya sehingga bisa 

direkomendasikan kepada orang lain. 

3. Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan transaksi atas produk. 

Konsumen berharap mendapatkan timbal balik yang menarik pada saat 

mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menggunakan produk tersebut.  

2.5 Pengertian Perilaku Konsumen  

Konsumen adalah sasaran utama dari promosi penjualan, oleh karena itu 

penting untun diperhatikan dari seorang pemasar atau perusahaan. Biasanya 

keputusan pembelian hanya melibatkan seorang pembuat keputusan, keputusan 

membeli lainnya mungkin akan melibatkan beberapa peserta yang memegang 

peran seperti yang mengambil prakarsa, orang yang mempengaruhi, pembuat 

keputusan, pembeli, dan pemakai.  

Tugas perusahaan adalah mengenal siapa peserta pembeli lainnya, 

pengaruh yang mereka berikan terhadap pembeli serta tingkah laku pembeli pada 

setiap tahap pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku 



   
tersebut. pemahaman terhadap semua itu memungkinkan perusahaan untuk 

mengembangkan sebuah program pemasaran yang efektif.  

Kotler dan Keller (2008:166) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

berikut:  

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu,  
kelompok,  dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan  
bagaimana barang,  jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan  
kebutuhan dan keinginan  mereka .   

Pengertian perilaku konsumen menurut Shiffman dan Kanuk (2007:3) 

adalah:  

consumer behaviours defined as the behaviour that consumers display  

in searching for purchasing, using evaluating and disponding of product  

and service that they expect will satisfy their needs .  

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa perilaku konsumen 

merupakan perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, atau mengabaikan produk dan jasa yang mereka 

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.  

2.5.1 Model Perilaku Pembeli  

Dalam perilaku konsumen terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelian seorang konsumen. Oleh karena itu perusahaan dapat mengetahui 

perilaku konsumen tersebut, terutama informasi mengenai siapa yang membuat 

keputusan pembelian, tipe keputusan pembelian konsumen dan tahap-tahap proses 

keputusan pembelian.  

Perilaku merupakan tindakan yang dilakukan seseorang terhadap 

rangsangan atau stimulus. Stimulus atau rangsangan tersebut bisa datang atau 

timbul dari dalam dirinya maupun dari luar. Untuk itu perusahaan perlu 

memahami model perilaku pembelian. Menurut Kotler & Keller (2008:178) 

model perilaku pembelian sebagai berikut:    



   
Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen         

Sumber: Kotler dan Keller (2008:178)  

Dari gambar 2.2 diketahui bahwa rangsangan dari luar baik berupa 

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

rangsangan lain seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya dapat 

mempengaruhi psikologi dan karakteristik konsumen sehingga secara psikologi 

dapat memunculkan motivasi, persepsi dan pembelajaran sedangkan karakteristik 

konsumen di pengaruhi oleh budaya, sosial dan pribadi itu sendiri, sehingga 

terbentuk proses keputusan pembelian. Dalam proses pembelian, konsumen 

terlebih dahulu melakukan pengenalan masalah, pencarian informasi, pemilihan 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca beli. Pada akhirnya 

melakukan 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.  

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian   

Memahami konsumen, sasaran dan tipe dari proses keputusan yang akan 

mereka lalui merupakan tugas penting bagi seorang pemasar. Di samping itu, 

pemasar juga perlu mengenal pelaku-pelaku lain yang mempengaruhi keputusan 
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membeli, memahami tingkah laku pembeli pada setiap tahap pembelian dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka.  

Kotler dan Keller (2008:166) mengatakan terdapat empat faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu: 

1. Faktor Budaya 

Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku 

konsumen. Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan 

perilaku seseorang. 

2. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, 

serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karekteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli; pekerjaan dan 

keadaan ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta gaya hidup dan nilai. 

4. Faktor Psikologis 

Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, 

dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karekteristik 

konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan 

keputusan akhir pembelian. Faktor psikologis terdiri dari motivasi, 

persepsi, pembelajaran, dan memori.  

2.6 Keputusan Pembelian Konsumen 

2.6.1 Pengertian Keputusan Pembelian  

Pemasar harus berfokus pada seluruh proses pengambilan keputusan 

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

defenisi keputusan pembelian menurut para ahli yaitu:  

Definisi keputusan pembelian menurut Samarwan yang dikutip oleh 

Kuncoro & Adithya (2010) adalah   



   
Suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan 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.

   

Menurut Belch yang dikutip oleh Kuncoro & Adithya (2010), keputusan 

pembelian adalah:  

the result of a long, detail process that include an extensive  

information search, brand comparisons and evaluations, and other  

activities .  

Menurut Kotler dan Keller (2008:227), keputusan pembelian adalah:  

Proses keputusan pembelian merupakan proses dimana konsumen  
melewati lima tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi,  
evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca  
pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan   ` 
dan memiliki dampak yang lama setelah itu

    

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan tahap pemilihan yang dilakukan konsumen dalam pengambilan 

keputusan membeli suatu produk.   

2.6.2 Proses Keputusan Pembelian  

Kotler & Keller (2008:185) mengemukakan bahwa terdapat lima tahap 

yang dilalui konsumen dalam proses pengambilan keputusan, yaitu seperti terlihat 

pada gambar 2.3 berikut ini: 

Gambar 2.3 

Proses Keputusan Pembelian                                  

Sumber: (Kotler & Keller, 2008:185) 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai pada saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan 
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internal atau eksternal. para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang 

memicu kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhan akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Besarnya pencarian yang dilakukan 

tergantung pada kekuatan dorongannya, jumlah informasi yang telah 

dimilikinya, kemudahan mendapatkan dan nilai yang diberikan pada 

informasi tambahan, dan kepuasan dalam pencarian informasi tersebut. 

sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok: 

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

2. Sumber komersil: iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan 

pameran. 

3. Sumber umum: media massa, organisasi konsumen. 

4. Sumber pengalaman: pernah menangani, menguji, menggunakan 

produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Model yang terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses 

yang berorientasi kognitif yaitu mereka menganggap konsumen 

membentuk penilaian atas produk terutama berdasarkan kesadaran dan 

rasio. Beberapa konsep dasar dalam memahami proses evaluasi konsumen: 

pertama, konsumen berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atirbut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek dalam kumpulah pilihan. Konsumen juga mungkin untuk 

membentuk niat untuk membeli suatu produk yang paling disukai. Dalam 



   
melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub 

keputusan: merek, dealer, kualitas, waktu dan metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah konsumen menggunakan suatu produk, konsumen akan mengalami 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu seperti penjelasan berikut: 

a. Kepuasan pasca pembelian, kepuasan pembeli adalah seberapa dekat 

pembeli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas 

produk tersebut. jika kinerja produk tidak memenuhi harapan, pembeli 

akan kecewa. Jika sesuai dengan harapan maka pembeli akan merasa 

puas dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. 

b. Tindakan pasca pembelian, kepuasan dan ketidakpuasan konsumen 

terhadap suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika 

konsumen puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi 

untuk membeli kembali produk tersebut. pelanggan yang tidak puas 

akan bertindak sebaliknya. Mereka mungkin akan mengembalikan atau 

bahkan membuang produk tersebut atau mengambil tindakan publik 

seperti mengajukan keluhan ke perusahaan, pengacara atau kelompok 

lainnya. 

c. Pemakai dan pembuangan pasca pembelian, jika konsumen 

menyimpan produk, produk tersebut mungkin tidak memuaskannya 

dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. konsumen yang puas 

akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli 

kembali produk tersebut, atau lebih jauh dari itu melalui proses 

komunikasi dari mulut ke mulut akan memberitahukan kepuasan 

tersebut kepada pihak lain seperti keluarga, teman, atau yang lainnya. 

tapi jika konsumen tidak puas ia akan bereaksi sebaliknya, mungkin 

mereka tidak akan lagi membeli produk tersebut selanjutnya konsumen 

akan mencari lagi informasi yang menginformasikan nilai produk yang 

lebih baik.   



   
2.7 Hubungan Word of Mouth Communication dengan Keputusan 

Pembelian  

Word of mouth communication yang dilakukan setiap kegiatan promosi 

suatu perusahaan, menjadi bagian pertimbangan konsumen dalam usahanya untuk 

memilih suatu produk. Dalam melakukan evaluasi alternatif-alternatif keputusan 

pembelian konsumen ini, konsumen akan memilih produk dengan word of mouth 

communication yang paling menarik. Word of mouth communication yang 

terdapat pada suatu produk bertujuan untuk menginformasikan pesan, ide dari 

seseorang kepada orang lain agar diantara mereka terdapat interaksi.  

Biasanya konsumen memilih Word of mouth communication sebagai 

bagian dari komunikasi dan alat-alat promosi yang bercermin dari proses 

komunikasi antara produsen dan konsumen. Word of mouth communication 

tersebut menjadi bahan pertimbangan utama para konsumen untuk memilih suatu 

produk atau jasa. Adanya pengaruh komunikasi word of mouth terhadap 

keputusan pembelian konsumen dikemukakan oleh Saptaningsih Sumarni 

(2008:25) Fenomena word of mouth diyakini bisa mendorong pembelian oleh 

konsumen, bisa mempengaruhi komunitas, efisien karena tidak memerlukan 

budget yang besar (low cost), bisa menciptakan image positif bagi produk, dan 

bisa menyentuh emosi konsumen .  

Perusahaan menggunakan Word of mouth communication untuk dapat 

meningkatkan promosi dari produk tersebut. Word of mouth communication 

diharapkan  dapat memberikan rangsangan kepada konsumen, sehingga konsumen 

dapat melakukan keputusan pembelian terhadap produk atau jasa tersebut. suatu 

syarat untuk menunjang keberhasilan perusahaan yaitu dengan adanya komunikasi 

yang efektif, maka akan menciptakan keputusan pembelian konsumen. 

Mempengaruhi pelanggan saat ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan 

perusahaan, apabila word of mouth communication positif dan dapat memenuhi 

keinginan, konsumen akan tertarik dan akan melakukan keputusan pembelian.   

Hal yang perlu diketahui jika para konsumen melepas diri karena mereka 

tidak puas akan word of mouth communication tersebut, maka mereka bisa 

menyebarkan image buruk yang beredar dari komunikasi mulut ke mulut (word of 



   
mouth communication) tentang perusahaan sehingga berakibat kerugian ekonomi 

yang besar bagi perusahaan.                              


