
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1    Pengertian Pemasaran 

Pemasaran atau Marketing adalah suatu konsep untuk memenangkan pasar 

dengan cara mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keiinginan konsumen, 

menentukan pasar sasaran mana yang dapat ditangani dengan sebaik-baiknya serta 

merancang produk atau jasa dan program yang tepat untuk melayani pasar. Tujuan 

utama dari pembuatan sebuah produk perusahaan pada umumnya adalah untuk 

dipasarkan, namun pada umumnya pelaksanaan proses produksi harus bersumber 

pada penjualan produk perusahaan untuk meningkatkan hasil penjualan. 

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai pengertian pemasaran, 

maka penulis mengemukakan pendapat dari beberapa para ahli, antara lain: 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5) : 

Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara besar 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Menurut Saladin (2007:1) : 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keiinginan 

dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pemasaran merupakan 

aktivitas yang ditujukan untuk memasarkan kebutuhan manusia melalui proses 



 

 

pertukaran serta aktivitas pemasaran tersebut merupakan suatu kegiatan yang 

saling berhubungan sebagai suatu sistem, dimana aktivitas yang dimaksud adalah 

menciptakan, menawarkan, dan melakukan pertukaran dari nilai produk tersebut 

dengan pihak lain. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Berikut adalah definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller 

(2009:5) : 

Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Menurut Saladin (2007:1) : 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keiinginan 

dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

Menurut Alma (2009:130) : 

Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu 

atau oleh perusahaan. 

Menurut ketiga definisi diatas manajemen pemasaran dideskripsikan 

sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran untuk menjalankan tugas-tugas untuk 

mencapai perubahan yang diinginkan dengan pasar sasaran, dimana 

membutuhkan proses analisis, perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian 

dari produk, harga, dan distribusi untuk menciptakan pertukaran dan mencapai 

tujuan perusahaan. 



 

 

 

2.2      Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi yang disebut marketing mix 

(bauran pemasaran). Marketing mix mempunyai peranan yang cukup penting 

dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkannya dan bagi keberhasilan suatu pemasaran baik pemasaran produk 

maupun untuk pemasaran jasa. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:18) : 

Bauran pemasaran (Marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya 

di pasar sasaran. 

Menurut Kotler (2009:17) bauran pemasaran dapat diklasifikasikan 

menjadi 4P (product, price, place, promotion). Adapun pengertian dari masing-

masing bauran pemasaran diatas adalah : 

1. Produk (Product) 

Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan jasa perusahaan 

kepada pasar, yang mencakup antara lain : kualitas, rancangan, bentuk, 

merek, dan kemasan produk. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk 

produk atau jasa tertentu. 

3. Saluran distribusi (Place) 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar 

dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (Promotion) 

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 

membelinya. 



 

 

Sedangkan menurut Yazid (2003:18), dalam pemasaran jasa ada elemen-

elemen lain yang bisa dikontrol dan dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi 

dan memuaskan konsumen jasa, elemen tersebut adalah 3P, sehingga bauran 

pemasarannya menjadi 7P, yaitu : 

5. Orang (People) 

Adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan 

karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Bukti fisik (Physical eviden) 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana 

perusahaan dan konsumennya berinteraksi, serta setiap komponen 

tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Proses (Process) 

Yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas dengan 

mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi 

jasa. 

Dari ketujuh alat-alat pemasaran di atas mencerminkan penjual terhadap 

alat pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang 

pemasar, setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat pelanggan. 

Jadi perusahaan pemenang adalah perusahan yang dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan secara ekonomis, mudah, dan dengan komunikasi yang efektif. 

 

2.3 Pengertian Produk 

Setiap perusahaan menginginkan keunggulan untuk setiap produknya, agar 

mampu bersaing dipasaran. Tjiptono (2008:95) mengungkapkan definisi produk 

sebagai berikut : 

Produk adalah segala bentuk yang dapat ditawarkan oleh produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, dan digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar. 



 

 

Selain itu Alma (2009:239), mendefinisakan produk : 

A product is a set of tangible and intangible attributes, including 

packaging, color, price, manufacturer’s retailer, which the buyer may 

accept as offering want-satisfaction. 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk bukan hanya 

yang berwujud saja tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud, seperti pelayanan 

jasa selular, transportasi, hotel, dan lain-lain. Yang bisa ditawarkan oleh produsen 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan produsen. 

 

2.3.1 Klasifikasi Produk 

Penggolongan produk dapat dilihat dari ketahanan produk dan tujuan 

pemakaiannya. Dibawah ini dijelaskan mengenai klasifikasi produk menurut 

ketahanannya. (Kotler dan Keller, 2009:5-7) 

1. Barang Tahan Lama 

Barang tahan lama (durable goods) merupakan barang yang secara 

normal dapat digunakan berkali-kali atau untuk jangka waktu relatif lama. 

Misalnya : pakaian, kendaraan, rumah, sepatu, dan lain-lain. 

 

2. Barang Tidak Tahan Lama 

Barang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang 

yang secara normal hanya dapat digunakan satu kali atau beberapa kali 

saja, yang artinya sekali pakai barang tersebut akan habis atau tidak dapat 

dipakai lagi. Misalnya : makanan, rokok, sabun, dan lain-lain. 

 

3. Jasa 

Jasa adalah suatu kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. Jasa tidak dapat diraba, tetapi dapat dirasakan manfaatnya, 

jasa bersifat tidak tahan lama, karena manfaat jasa hanya dapat dikonsumsi 



 

 

sekali pakai saja, tidak dapat dipakai secara berulang-ulang. Misalnya : 

jasa potong rambut, jasa bengkel, jasa pendidikan, dan lain-lain. 

 

2.4  Promosi  

2.4.1 Pengertian Promosi 

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian 

promosi, penulis akan menguraikan beberapa pendapat, sebagai berikut: 

Menurut Alma (2009:179) : 

Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. 

Menurut Tjiptono (2008:221) : 

Promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk 

serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya. 

Menurut Saladin (2007:123) : 

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli 

yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang 

tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli 

dan tetap mengingat produk tersebut. 

Dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa promosi adalah salah satu cara berkomunikasi dalam pemasaran yang 

digunakan perusahaan kepada para calon pembeli yang bertujuan untuk 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali tentang produk 

(barang atau jasa) perusahaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi sikap 

mereka. 

 



 

 

2.4.2 Bauran Promosi 

Bauran promosi menurut Kotler dan Keller (2009:174) adalah Marketing 

Communication Mix yang lebih dikenal dengan istilah Promotion Mix atau bauran 

promosi yaitu : 

1. Iklan, yaitu semua bentuk terbayar dari persentasi nonpersonal dan 

promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. Bentuk yang 

paling dikenal oleh masyarakat adalah melalui media elektronik dan 

media cetak. 

2. Promosi penjualan, yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong percobaan pembelian produk atau jasa. Bentuknya seperti 

undian, hadiah, sampel, dan lain-lain. 

3. Acara dan pengalaman, yaitu kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau 

interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Bentuknya seperti 

festival, seni, hiburan, acara amal, dan lain-lain. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu beragam program yang 

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan 

atau produk individunya. Bentuknya seperti pidato, seminar, donasi 

amal, dan lain-lain. 

5. Pemasaran langsung, yaitu penggunaan surat, telepon, faksimile, e-

mail, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran interaktif, yaitu kegiatan dan program online yang 

dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara 

langsung dengan atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, 

memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. 



 

 

7. Pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan 

elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan dan 

pengalaman membeli atau menggunakan produk dan jasa. Bentuknya 

seperti orang ke orang atau chat room. 

8. Penjualan personal, yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, atau pengadaan pesan. Bentuknya seperti persentasi 

penjualan, rapat penjualan, dan lain-lain. 

 

2.5 Periklanan (Advertising) 

2.5.1 Pengertian Periklanan (Advertising) 

Untuk memberi gagasan yang jelas mengenai pengertian periklanan, maka 

penulis mengemukakan pendapatan dari beberapa para ahli, antara lain: 

Menurut Kotler dan Keller (2009:202) : 

Periklanan adalah semua bentuk terbayar atas persentasi nonpribadi 

dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. 

Menurut Tjiptono (2008:226) : 

Periklanan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari 

pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, 

yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk 

melakukan pembelian. 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa periklanan merupakan 

pesan yang disampaikan produsen kepada konsumen, yang bertujuan untuk 

membujuk maupun mempengaruhi konsumen agar membeli atau menggunakan 

produk yang ditawarkan perusahaan. 



 

 

Manfaat terbesar dari periklanan adalah membawa pesan yang 

disampaikan produsen kepada konsumen. Iklan dapat menjangkau jarak berbagai 

daerah yang jauh secara fisik, namun diatasi dengan menggunakan media. 

 

2.5.2 Tujuan Periklanan 

Tujuan periklanan suatu perusahaan harus dibuat dengan perencanaan 

yang matang, agar iklan yang dibuat sesuai dengan keinginan perusahaan. 

Sedangkan tujuan periklanan menurut Kotler dan Armstrong (2007:640) 

seperti terlihat pada tabel 2.3 yaitu : 

1. Periklanan Informatif (menginformasikan) 

Periklanan informatif digunakan khususnya ketika memperkenalkan 

kategori produk baru. Dalam kasus ini, tujuannya adalah untuk 

menciptakan permintaan primer. 

2. Periklanan Persuasif (membujuk) 

Periklanan persuasif menjadi lebih penting jika persaingan meningkat, 

disini tujuan perusahaan adalah menciptakan permintaan selektif. 

3. Periklanan yang mengingatkan 

Bagi produk yang sudah dewasa, iklan itu membuat konsumen terus 

menerus memikirkan produk tersebut. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.1 

Tujuan Periklanan 

Menginformasikan 

 Menceritakan pada pasar tentang 

produk baru. 

 Menganjurkan kegunaan baru 

produk tertentu. 

 Menginformasikan pasar tentang 

perubahan harga. 

 Menjelaskan cara kerja produk. 

 Menggambarkan layanan yang 

tersedia. 

 Mengoreksi kesan yang salah. 

 Mengurangi ketakutan pembeli. 

 Menciptakan citra perusahaan. 

Membujuk 

 Menciptakan preferensi merek. 

 Mendorong pergantian ke merek 

anda. 

 Mengubah persepsi pelanggan 

terhadap atribut produk. 

 Membujuk pelanggan membeli 

sekarang. 

 Membujuk pelanggan untuk 

menerima kunjungan tenaga 

penjualan. 

Mengingatkan  

 Mengingatkan pelanggan bahwa 

produk itu mungkin diperlukan 

dalam waktu dekat. 

 Mengingatkan pelanggan 

dimana membeli produk 

tersebut. 

 Mempertahankan produk 

tersebut tetap ada di benak 

konsumen selama bukan 

musimnya. 

 Mempertahankan kesadaran 

produk tertinggi (top of mind) 

di benak konsumen. 

        Sumber : Kotler dan Armstrong (2007:641) 



 

 

 

2.5.3 Memilih Media Periklanan 

Pemilihan media (media selection) adalah proses menemukan media yang 

paling efektif biaya untuk menghantarkan jumlah jenis paparan yang diinginkan 

kepada pemirsa sasaran Kotler dan Keller (2009:209) 

Ada beberapa langkah dalam menentukan media menurut Salidin 

(2007:132) yaitu : 

a. Menentukan jangkauan, frekuensi, dan dampak iklan. 

Jangkauan merupakan presentasi dari target atau audience dapat 

melihat paparan iklan. Frekuensi iklan yang dimaksud adalah beberapa 

kali iklan dipaparkan kepada target. Sedangkan dampak adalah 

pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu media pada saat iklan tersebut 

dipaparkan. 

b. Pemilihan media 

Setiap media mempunyai kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, 

perencanaan media harus memperhatikan faktor-faktor seperti 

kebiasaan media yang disenangi khalayak atau masyarakat, produk, 

dan pesan. 

c. Memilih wahana media khusus 

Perusahaan harus memilih media yang memakai biaya yang paling 

efektif. 

d. Menentukan saat pemakaian media 

Yaitu menentukan jangka waktu pemasangan (kapan dan berapa lama 

iklan tersebut dipasang). 



 

 

Terdapat beberapa profil jenis-jenis media utama yang terlihat pada tabel 

2.4 berikut ini : 

Tabel 2.2 

Profil Jenis-jenis Media utama 

Media Keunggulan  keterbatasan 

Surat kabar Fleksibilitas, ketepatan 

waktu, cakupan pasar 

lokal yang baik; 

penerimaan luas; tingkat 

kepercayaan tinggi. 

Umur pendek; kualitas 

memproduksi buruk 

pemirsa yang 

meneruskan (pass 

along) sedikit. 

Televisi Menggabungkan 

pandangan, suara, dan 

gerakan; menarik 

pancaindra; perhatian 

tinggi; jangkauan tinggi. 

Biaya absolut tinggi, 

kerumunan tinggi; 

paparan singkat, 

selektivitas pemirsa 

kurang. 

Pengeposan 

langsung 

Selektivitas pemirsa; 

fleksibilitas; tidak ada 

persaingan iklan dalam 

media yang sama, 

personalisasi. 

Biaya relatif tinggi, 

citra “surat sampah” 

Radio  Penggunaan massal; 

selektivitas geografis 

dan demografis tinggi; 

biaya rendah. 

Hanya presentasi 

audio; perhatian lebih 

rendah daripada 

televisi; struktur 

peringkat tidak 

terstandarisasi; 

paparan singkat. 



 

 

Majalah  Selektivitas geografis 

dan demografis tinggi; 

kualitas reproduksi 

tinggi; umur panjang; 

tingkat pembaca yang 

meneruskan yang baik. 

Waktu tunggu/jeda 

iklan yang lama, ada 

sirkulasi buangan; 

tidak ada jaminan 

posisi. 

Luar ruang Fleksibilitas; paparan 

ulang tinggi; biaya 

rendah; persaingan 

rendah. 

Selektivitas pemirsa 

terbatas; keterbatasan 

kreatif. 

Yellow pages  Cakupan lokal yang 

sangat baik; tingkat 

kepercayaan tinggi 

jangkauan luas; biaya 

rendah. 

Persaingan tinggi; 

waktu tunggu/jeda 

iklan yang panjang; 

keterbatasan kreatif. 

Brosur  Fleksibilitas; kendali 

penuh; dapat 

mendramatisasikan 

pesan. 

Kelebihan produksi 

dapat menyebabkan 

biaya melambung 

tinggi. 

Telepon  Banyak pengguna; 

peluang untuk 

memberikan sentuhan 

pribadi. 

Biaya relatif tinggi; 

kecuali menggunakan 

sukarelawan. 

Internet Selektivitas tinggi; 

kemungkinan interaktif, 

biaya relatif rendah. 

Media relatif dengan 

jumlah pengguna yang 

rendah dibeberapa 

negara. 

    Sumber : Kotler dan Keller (2009:211) 



 

 

Perencanaan media harus mengetahui kapasitas jenis media iklan utama 

dalam menghantarkan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Menurut Kotler dan 

Keller (2009:210), terdapat empat variabel yang harus dipertimbangkan oleh 

perencana media dalam berbagi kategori media, yaitu : 

 Kebiasaan pemirsa media sasaran. Misalnya radio dan televisi adalah 

media yang paling efektif dalam menjangkau remaja. 

 Karakteristik produk. Berbagai jenis media mempunyai potensi 

berbeda untuk demonstrasi, visualisasi, penjelasan, tingkat 

kepercayaan, dan warna. Misalnya, gaun wanita paling baik 

ditampilkan dalam majalah berwarna, sedangkan produk teknologi 

tinggi memerlukan persentasi dinamis seperti kamera atau telepon 

selular paling baik ditampilkan ditelevisi. 

 Biaya. Biaya iklan televisi sangatlah mahal, sedangkan iklan surat 

kabar lebih murah, yang diperhitungkan adalah biaya tiap seribu 

paparan. 

 

2.6 Endorser Sebagai Penyampai Pesan  

Endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai bintang 

iklan dalam mendukung iklan produknya. Menurut Terence A.Shimp yang dialih 

bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2001:459) produk-produk 

didalam banyak iklan mendapat dukungan (endorsemen) eksplisit dari berbagai 

tokoh umum yang popular. Selain itu dukungan kaum selebriti, produk-produk 

juga menerima dukungan eksplisit atau secara terselubung dari para non-selebriti 

Endorser terbagi didalam dua jenis :  

 Typical-person Endorser 

Orang-orang biasa yaitu non-selebriti yang menggunakan atau 

mendukung produk. 



 

 

 Celebrity Endorser 

Para bintang televisi, aktor film, para atlet terkenal, dan pribadi yang 

telah mati digunakan secara luas di dalam iklan-iklan di majalah, iklan 

radio, dan televisi untuk mendukung produk. 

Kedua jenis endorser diatas memiliki atribut dan karakteristik yang sama 

tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai pendukung, apakah 

tokoh yang digunakan seorang tokoh terkenal atau tidak. Dalam hal ini 

pembatasan hanya terfokus pada penyampai pesan yang menggunakan Celebrity. 

Definisi Celebrity Endorser itu sendiri menurut Terence A. Shimp yang 

dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2001:460) adalah : 

“Celebrity Endorser adalah para bintang televisi, aktor film, para atlet 

terkenal, dan pribadi-pribadi yang telah mati digunakan secara luas 

didalam iklan-iklan di majalah, iklan radio, dan iklan televisi untuk 

mendukung produk.” 

“Selebriti adalah seorang (aktor, penghibur, tokoh atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya didalam bidang-bidang yang 

berbeda dari golongan produk yang didukung” 

Performance atau atribut-atribut endorser menurut Terence A. Shimp 

yang dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Antikasari (2001:468-

471) yaitu : 

5. Kemenarikan (attractiveness) 

Kemenarikan tidak selalu hal yang berhubungan dengan fisik endorser 

saja tetapi termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan non-

fisiknya seperti memiliki intelektual skill yang tinggi, personality 

properties menarik, gaya hidupnya, keatletisan seorang atlet. 

 



 

 

6. Kepercayaan (credibility) 

Secara internalisasi (intern) dalam pikiran seorang konsumen terhadap 

endorser tersebut. Kepercayaan merupakan keadaan dimana penerima 

informasi (komunikasi) mempercayai informasi yang objektif dan 

jujur. Faktor-faktor pembentuk kepercayaan adalah tanggung jawab, 

jujur, handal, tulus, dan kepercayaan. 

7. Keahlian (exspertise) 

Adalah, pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang dimiliki 

endorser yang berhubungan dengan topik komunikasi yang 

disampaikannya. Keahlian merupakan sumber informasi bagi 

komunikasi yang berasal dari seseorang yang memiliki keahlian 

dibidangnya. Atau kesesuaian yang melakukan komunikasi dengan 

sesuatu yang dikomunikasikan faktor pendukung variabel keahlian 

adalah ahli dalam bidangnya berpengalaman, memiliki pengetahuan, 

bermutu dan memiliki pengetahuan, bermutu dan memiliki kecakapan. 

8. Citra (image) 

Citra merupakan jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. 

Citra (image) adalah proses pengintegrasian, penseleksian dan 

pengorganisasian stimuli tersebut dapat berasal dari suatu objek, 

kejadian maupun situasi, dalam hal ini adalah model iklan. Faktor-

faktor pembentuk citra adalah berwibawa, simpatik, ramah, sederhana, 

dan berkepribadian baik. 

 

2.7 Perilaku Konsumen 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginan pelanggan sasaran. Memahami perilaku konsumen dan mengenal 



 

 

pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan 

dan keinginan mereka, sebaliknya mungkin pelanggan tidak memahami motivasi 

mereka lebih mendalam. Pelanggan mungkin menanggapi pengaruh yang 

mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir. Tidak adanya pemahaman 

terhadap motivasi, kebutuhan dan kesukaan/preferensi pelanggan jelas bisa 

merusak. 

2.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kunuk 

yang dikutif oleh Ristiyanti Prasetijo (2005:9) adalah : 

“Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seorang untuk 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca 

konsumsi produk atau jasa maupun ide yang diharapkan bisa 

memenuhi kebutuhan.” 

Dalam perilaku konsumen tersebut terdapat berbagai karakteristik atau 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian seorang konsumen tersebut, 

terutama informasi mengenai siapa yang membuat keputusan pembelian, tipe 

keputusan pembelian konsumen, dan juga tahap-tahap proses keputusan 

pembelian. 

 

2.7.2 Klasifikasi Model Perilaku Konsumen 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda tergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Pembelian konsumen yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan banyak peserta. Menurut 

Kotler (2009:221) perilaku konsumen dapat dibedakan menurut tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek, yaitu : 

 

 



 

 

1. Perilaku Pembelian Yang Rumit 

Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga langkah. 

Pertama pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. 

Kedua, membangun tentang produk tersebut. Ketiga, ia membuat pilihan 

yang cermat. Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila 

mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-

perbedaan besar diantara merek. 

2. Perilaku pembelian pengurangan ketidak nyamanan. 

Setelah membeli, konsumen mungkin mengalami disonasi/ketidak 

nyamanan yang muncul setelah merasakan hal-hal yang tidak 

mengenakkan dari produk tersebut atau setelah mendengar kabar yang 

menyenangkan dari produk lain yang sejenis. Konsumen akan peka 

terhadap informasi yang membenarkan keputusannya. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan. 

Banyak produk dibeli dalam kondisi rendah keterlibatannya konsumen 

dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi. 

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang 

rendah namun merek yang signifikan. Dalam situasi itu, konsumen sering 

melakukan peralihan merek. 

2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dapat mempengaruhi oleh lapisan masyarakat pada 

saat ia dilahirkan dan dibesarkan. Hal ini berarti konsumen yang berasal dari 

lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian 

pendapat, kebutuhan, sikap dan selera yang berbeda-beda. 



 

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen antara lain, 

lingkungan ekstern dan lingkungan intern. 

2.8.1 Lingkungan Ekstern 

Faktor-faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen 

adalah : 

1) Kebudayaan 

Kebudayaan mempunyai sikap yang sangat luas dan menyangkut 

segala aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah kompleks yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-

istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa 

pendapat yang memberikan definisi kebudayaan, salah satunya adalah 

yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. 

Sub budaya ada pada waktu golongan dalam masyarakat yang 

berbeda-beda dari kebudayaan seluruh masyarakat. Sub budaya ini 

memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap konsumen dan 

merupakan petunjuk penting mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh 

seorang konsumen. 

2) Kelas Sosial 

Dalam kelas sosial masyarakat yang hidup teratur, adanya sistem 

lapisan sosial masyarakat tersebut dikenal sebagai istilah pelarian sosial 

(sosial stratification). 

3) Keluarga 

Istilah keluarga (family) dipergunakan untuk menggambarkan berbagai 

macam bentuk rumah tangga. Macam-macam bentuk tersebut adalah: 



 

 

a. Keluarga inti (nuclear family), menunjukan lingkup keluarga yang 

meliputi ayah, ibu dan anak-anak yang hidup bersama-sama. 

b. Keluarga besar (exstended family), yaitu keluarga inti ditambah 

dengan orang-orang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga 

tersebut, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan menantu. 

Seseorang dalam keluarga yang berbeda dalam hal sikap, keinginan, 

kebutuhan dan peranannya. Oleh karena itu manajer pemasaran 

berkepentingan mempelajari perilaku anggota keluarga, terutama dalam 

melakukan pembelian barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

4) Kelompok sosial 

Semenjak manusia dilahirkan telah mempunyai dua keiinginan yang 

menyebabkan ia hidup berkelompok didalam masyarakat, yaitu: 

a. Keiinginan untuk tampil menjadi satu dan berinteraksi dengan 

manusia lain yang berada disekelilingnya (masyarakat). 

b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. 

c. Kelompok referensi adalah kelompok yang menjadi ukuran 

seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk 

kepribadian perilakunya. 

Biasanya masing-masing kelompok mempunyai pelopor opini (opinion 

leader) yang dapat mempengaruhi anggota dalam membeli sesuatu. Dalam 

hal ini manajer pemasaran berusaha untuk mengidentifikasi kelompok 

referensi dari konsumen sasaran mereka. Dan mempertimbangkan 

bagaimana mencapai para opinion leader dalam kelompok referensi yang 

relevan. 

 



 

 

2.8.2 Lingkungan Intern 

Faktor lingkungan intern yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah: 

1. Persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai proses seorang individu memilih 

mengorganisasikan untuk menciptakan sebuah gambar yang bermakna 

tentang dunia. 

Persepsi tergantung bukan hanya pada sifat-sifat rangsangan fisik, 

tetapi juga hubungan rangsangan dengan medan sekelilingnya dan kondisi 

diri individu. 

2. Belajar/ pengamatan 

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang yang 

bersumber dari pengalaman. Perilaku yang dipelajari tidak hanya 

menyangkut sikap, emosi, kepribadian, kriteria penilaian dan masih 

banyak faktor lain. 

Proses pembelian yang dilakukan konsumen merupakan sebuah proses 

belajar, yang terjadi apabila konsumen ingin menanggapi dan memperoleh 

suatu ketulusan, dan terjadi apabila konsumen merasa dikecewakan oleh 

produk yang kurang baik. 

Tanggapan konsumen sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. 

Jadi, konsumen dalam proses pembeliannya selalu mempelajari perilaku 

konsumen melalui proses belajar, ada pula uraian mengenai teori belajar 

(learning theory). 

3. Kepercayaan dan sikap 

Suatu kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh 

seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan membentuk citra terhadap merek 

dan produk, dan orang berbuat sesuai dengan kepercayaan. Sebuah sikap 



 

 

menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik, perasaan 

emosional, kecenderungan berbuat bertahan selama waktu tertentu 

terhadap beberapa objek yang sama dan sikap. Karena itu sebuah 

perusahaan perlu menyesuaikan produk mereka dengan sikap yang telah 

ada, dari pada untuk mengubah sikap orang. 

4. Kepribadian dan konsep diri 

Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda yang akan 

mempengaruhi perilaku pembeli. Yang dimaksud dengan kepribadian 

adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang, yang 

menyebabkan terjadinya jawaban yang secara relatif tetap dan bertahan 

lama terhadap lingkungannya. 

5. Motivasi 

Motivasi yang berasal dari kata motif adalah keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah laku yang 

diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan, motif ini bukanlah 

sesuatu yang dapat diamati, tetapi ada hal yang dapat disimpulkan karena 

adanya sesuatu yang dapat kita saksikan. 

2.9 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian dijelaskan atau digambarkan oleh beberapa 

ahli dengan istilah yang berbeda namun semuanya itu mengacu pada hal yang 

sama. Adapun pengertian keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk 

adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa 

alternatif pilihan yang ada. 

 

 



 

 

Berikut ini proses keputusan pembelian menurut Kotler (2009:235-243): 

 

1) Pengenalan kebutuhan (Need Recognation) 

Pemasar meneliti secara seksama apa yang dibutuhkan atau masalah 

yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan mengapa 

sampai seseorang itu membutuhkannya. Seseorang mungkin memiliki 

perubahan hobi, dan untuk itu marketer harus dapat mengembangkan 

rangsangan konsumen agar ia lebih menarik lagi. 

2) Pencarian informasi (Information Search) 

Sumber informasi konsumen terbagi dalam empat kelompok yaitu : 

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

f. Sumber niaga : periklanan, petugas, penjualan, 

kemasan,  pemajangan. 

g. Sumber umun : media masa dan organisasi konsumen. 

h. Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, dan  

  menggunakan produk. 

3) Penilaian alternatif (evaluation of alternative) 

Terdapat lima konsep dasar bagi pemasar dalam penilaian alternatif 

konsumen yaitu : 

f. Sifat-sifat produk, apa yang menjadi ciri-ciri khusus dan perhatian 

konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. 

g. Pemasar hendaknya lebih memperhatikan kepentingan ciri-ciri 

produk daripada penonjolan ciri-ciri produk. 

h. Kepercayaan konsumen terhadap ciri merek yang menonjol. 



 

 

i. Fungsi kemanfaatan, yaitu bagaimana konsumen mengharapkan 

kepuasan yang diperoleh dari produk dengan tingkat alternatif yang 

berbeda-beda setiap hari. 

j. Bagaimana prosedur penilaian yang dilakukan konsumen dari 

sekian banyak ciri-ciri barang. 

4) Keputusan pembelian (purchase decision) 

Penilaian terhadap keputusan pembelian didahului oleh maksud 

keputusan pembelian, artinya apa yang menyebabkan maksud untuk 

membeli tersebut. Ada dua faktor penyebabnya yaitu : 

c. Sikap orang lain 

Keputusan membeli itu banyak dipengaruhi oleh teman-teman, 

tetangga, atau siapa saja yang dia percaya. 

d. Faktor situasi yang tidak terduga 

Yaitu faktor harga, pendapatan keluarga, dan keuntungan yang 

diharapkan dari produk tersebut. 

5) Perilaku pasca pembelian (post purchase decision) 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir pada saat 

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. 

Pemasar harus memantau kepuasan pada pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian dan produk pasca pembelian. 

d. Kepuasan pembelian 

Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari seberapa dekat 

harapan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja lebih rendah dari 

harapan maka pelanggan akan merasa kecewa, jika kinerja melebihi 

harapan maka pembeli akan merasa sangat puas. 



 

 

 

 

e. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi akan membeli kembali 

produk tersebut. Konsumen yang merasa tidak puas akan beraksi 

sebaliknya, mereka mungkin mencari informasi yang mengkonfirmasi 

nilai produk yang lebih tinggi tersebut. Mereka mungkin mengambil 

tindakan publik seperti mengajukan keluhan keperusahaan, pergi ke 

pengacara atau mengadu ke kelompok-kelompok lain. Komunikasi 

pasca pembelian telah terbukti menghasilkan penurunan pengembalian 

produk atau pembatalan produk. 

f. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Jika konsumen membuang produk, pemasar harus mengetahui 

bagaimana mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat 

merusak lingkungan. Perhatian masyarakat yang semakin besar 

terhadap masalah daur ulang dan kepedulian atas lingkungan. 

 

2.10 Pengaruh Antara Celebrity Endorser Dengan Keputusan Pembelian 

Celebrity endorser merupakan salah satu instrument dalam periklanan 

yang aktivitasnya didasarkan pada konsep komunikasi. Sebagian besar, iklan 

menjadi salah satu pilihan yang menarik, disamping sebagai sumber informasi 

iklan juga dipandang sebagai media hiburan dan media efektif terutama jika 

ditayangkan di media elektronik. 

Definisi Celebrity Endorser itu sendiri menurut Terence A. Shimp yang 

dialih bahasakan oleh Revyani Sahrial dan Dyah Anikasari (2001:460) adalah: 



 

 

“Celebrity Endorser adalah para bintang televisi, aktor film, para atlet 

terkenal, dan pribadi-pribadi yang telah mati digunakan secara luas 

didalam iklan-iklan di majalah, iklan radio, dan iklan televisi untuk 

mendukung produk.” 

“Selebriti adalah seorang (aktor, penghibur, tokoh atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya didalam bidang-bidang yang 

berbeda dari golongan produk yang didukung” 

Melalui celebrity endorser sebagai penyampai iklan yang menarik dan 

dapat memberikan informasi mengenai manfaat dan tambahan dari produk yang 

ditawarkan akan menarik keputusan pembelian untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai produk yang telah ditawarkan. Keputusan pembelian menjadi jembatan 

yang sangat penting antara perhatian dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. 

Dengan melihat uraian diatas, bahwa pemilihan iklan yang menggunakan 

celebrity endorser merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran yang 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan suatu produk jasa 

yang ditawarkan oleh konsumen dalam menggunakan suatu produk jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Iklan dengan menggunakan celebrity endorser  dapat memperkenalkan 

produk yang ditawarkan perusahaan. Agar konsumen memiliki kesadaran dan 

pengetahuan akan keberadaan produk tersebut. Setelah mengetahui adanya suatu 

produk, konsumen diharapkan akan tertarik pada produk yang ditawarkan dan 

kemudian melakukan proses pembelian. 

Pada celebrity endorser digunakan secara luas didalam iklan-iklan di 

majalah, iklan radio, dan iklan televisi untuk mendukung produk. Mereka banyak 

diminta sebagai juru bicara produk. Kemungkinan sebanyak setengah dari semua 

diminta sebagai juru bicara produk, kemungkinan sebanyak setengah dari semua 

iklan menggunakan celebrity endorser. 



 

 

Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian telah diuji 

oleh Rian Herdiani, Ane Kurniawati, dan Gusti Tia Ardiani. Meskipun 

menggunakan objek penelitian yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


