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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Seseorang dalam kehidupannya akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan

dan keinginannya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan tersebut berupa

barang primer maupun barang sekunder. Mengingat semakin berkembangnya alat

komunikasi dan semakin dibutuhkannya alat komunikasi yang dapat diandalkan

untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Saat ini fenomena merebaknya produk

smartphone di masyarakat menjadi peluang tersendiri bagi para produsen.

Fenomena tersebut ditangkap oleh pengusaha sebagai peluang untuk

mengembangkan kinerja bisnisnya dengan melakukan pengamatan kepada

perilaku konsumen. Kinerja bisnis akan tercapai dengan baik apabila unit

pemasaran bekerja dengan maksimal dalam usaha memperoleh konsumen yang

potensial.

2.1.1 Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran (Kotler,2005). Terdapat

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan

kebutuhan konsumen atau berorientasi pada konsumen (consumer oriented).

2.1.1.1 Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi,

perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran

dalam kehidupan mereka. Maka dalam kehidupan sehari-hari keputusan

pembelian yang dilakukan oleh konsumen didasarkan pada pertimbangan yang

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sementara itu perilaku konsumen dapat
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dipengaruhi melalui pemasaran yang terampil karena hal ini dapat

membangkitkan motivasi maupun perilaku apabila hal tersebut didukung dengan

produk atau jasa didesain semenarik mungkin dan sedemikian rupa guna

memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian Swastha dan Handoko (2011)

menambahkan adanya faktor faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu

sendiri, disini disebutkan terdapat dua bagian besar yaitu faktor internal dan faktor

eksternal.

2.1.2 Persepsi Kualitas

Persepsi terhadap kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan

terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan ditinjau dari

fungsinya dengan produk-produk lain Simamora, (2006). Sedangkan menurut

Durianto, dkk (2004) pembahasan perceived quality pelanggan terhadap produk

dan atau atribut yang dimiliki produk (kepentingan tiap pelanggan berbeda).

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu

yang bersangkutan. Intinya adalah bahwa persepsi dapat sangat beragam antara

individu satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama. Seseorang

mungkin menganggap wiraniaga yang berbicara dengan cepat sebagai orang yang

agresif dan tidak tulus, sementara yang lain mungkin menganggap orang yang

sama sebagai orang yang pintar dan suka membantu. Setiap orang akan

menanggapi secara berbeda terhadap wiraniaga (Kotler dan Keller,2006).

Orang yang termotivasi siap beraksi. Cara orang bertindak dipengaruhi

oleh persepsi dirinya tentang sebuah situasi. Meskipun demikian, masing-masing

pribadi menerima, mengatur dan menginterpretasikan informasi sensorik dalam

dirinya sendiri (Kotler dan Amstrong,2008).

Persepsi kualitas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan

bagaimana suatu merek dipersepsikan sehingga dengan diketahuinya persepsi

pelanggan terhadap kualitas dari merek yang dimiliki maka perusahaan dapat

menentukan langkah-langkah apa yang dapat diambil guna memperkuat persepsi

pelanggan terhadap merek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Persepsi
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kualitas dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu dalam bentuk kualitas produk dan

kualitas jasa (Lindawati, 2005). Persepsi terhadap kualitas yang positif dapat

dibangun melalui upaya identifikasi dimensi kualitas yang dianggap penting oleh

pelanggan, dan membangun persepsi terhadap kualitas pada dimensi penting

merek tersebut (Aaker 2007).

2.1.2.1 Dimensi Persepsi Kualitas Produk

Garvin (2004) mengungkapkan ada tujuh dimensi kualitas produk, yaitu:

1. Performance, yang meliputi karakteristik operasi dari suatu produk.

2. Features, merupakan tambahan untuk menjadi pembeda yang penting untuk

dua produk yang tampak sama.

3. Conformance, merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur

yang berorientasi tradisional.

4. Reliability, yaitu konsistensi kinerja dari pembelian satu ke pembelian lainnya

dan presentase waktu yang dimiliki produk untuk berfungsi sebagaimana

mestinya.

5. Durability, mencerminkan umur ekonomis suatu produk

6. Serviceability, mencerminkan kemampuan suatu produk dalam memberikan

layanan.

7. Fit and Finish, yaitu mengarah pada penampilan mutu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Nugroho (2013) “Analisis

Pengaruh Motivasi Konsumen, Persepsi Kualitas dam Sikap Konsumen terhadap

Keputusan Pembelian Suzuki Swift (Studi Pada Konsumen Suzuki Swift di

Semarang)”, Wahyuni (2008) ’’Analisis Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di

kawasan Surabaya Barat’’ dan Sujoko (2007) “Faktor Faktor yang Mempengaruhi

Keputusan Pemakaian Jasa Warnet di Kota Jember” dimana persepsi kualitas

dijabarkan dengan 3 subdimensi dari 7 dimensi yang disebutkan diatas.

Menurut Jacobson dan Aaker (2011) bahwa persepsi terhadap kualitas

dapat menciptakan profitabilitas, dapat mempengaruhi pangsa pasar,

mempengaruhi harga, mempunyai dampak langsung terhadap profitabilitas
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sebagai kelanjutan dan dampaknya terhadap pangsa pasar dan harga, serta tidak

mempengaruhi biaya.

Sebuah perusahaan hendaknya ikut memperhatikan bagaimana konsumen

mempersepsikan atas produk-produk yang dikeluarkan, karena dengan

diketahuinya persepsi tersebut maka badan usaha dapat menentukan langkah-

langkah yang dapat diambil untuk memperkuat persepsi pelanggannya terhadap

merek yang dimiliki badan usaha tersebut (Aaker , 2007).

Konsumen akan menampakkan perilakunya setelah melakukan persepsi

terhadap keputusan apa yang akan diambil dalam membeli suatu produk. Menurut

Schiffman dan Kanuk (2007) “Perception is process by which an individuals

selects, organizers, and interprets stimuli into the a meaningfull and coherent

picture of the world”. Kurang lebihnya bahwa persepsi merupakan suatu proses

yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan

menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu

gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya.

Sedangkan Kotler dan Amstrong (2008) mengemukakan bahwa dalam

keadaan yang sama, persepsi seseorang terhadap suatu produk dapat berbeda, hal

ini disebabkan oleh adanya proses seleksi terhadap berbagai stimulus yang ada.

Pada hakekatnya persepsi akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam

mengambil keputusan terhadap apa yang dikehendaki. Salah satu cara untuk

mengetahui perilaku konsumen adalah dengan menganalisis persepsi konsumen

terhadap produk. Dengan persepsi konsumen kita dapat mengetahui hal-hal apa

saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan ataupun ancaman bagi

produk kita. Di dalam mempelajari persepsi ada dua hal yang penting, yaitu:

1. The absolute threshold yaitu suatu tingkatan terendah dimana seseorang dapat

merasakan adanya sensasi atau nilai minimum dari suatu rangsangan agar

dapat diterima secara sadar.

2. The different threshold atau just noticeable different yaitu perbedaan

minimum yang dapat dideteksi diantara dua rangsangan yang muncul secara

bersamaan.
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Dalam persepsi banyak menggunakan panca indera untuk menangkap

rangsangan (stimulus) dari objek-objek yang ada di sekitar lingkungan. Suatu

stimulus, sebagai masukan untuk panca indera atau sensory reception. Fungsi dari

sensory receptor adalah untuk melihat, mendengarkan, mencium aroma,

merasakan, dan menyentuh. Selama ini teori persepsi manusia didominasi oleh

dua asumsi yang diajukan yakni:

a. Proses pembentukan kesan dianggap bersifat mekanis dan cenderung

mencerminkan sifat manusia yang memberi stimulus.

b. Proses tersebut di bawah dominasi perasaan atau evaluasi dan bukan oleh

pikiran atau kognisi.

Dalam hubungan antar persepsi dan perilaku dapat dilihat dari pendapat

Siagian (2006) bahwa persepsi dapat diungkapkan sebagai proses melalui

mengenai lingkungannya. Interpretasi seseorang mengenai lingkungan tersebut

akan sangat berpengaruh pada perilaku yang pada akhirnya menentukan faktor-

faktor yang dipandang sebagai motivasional (dorongan untuk melakukan sesuatu).

Singkatnya, motif menggiatkan perilaku orang dan persepsi menentukan arah

perilakunya. Karena itu kita harus mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi

atau membeli bentuk persepsi seseorang. Dengan demikian, maka dapat

disimpulkan bahwa pengetahuan tentang persepsi konsumen adalah salah satu

faktor yang sangat penting bagi manajemen dalam sebuah perusahaan untuk

menyusun dan menetapkan strategi pemasaranya.

Persepsi tidak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tapi juga

pada pengalaman dan sikap sekarang dari individu. Pengalaman dapat diperoleh

dari semua perbuatannya di masa lampau atau dapat pula dipelajari, sebab dengan

belajar seseorang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman

yang berbeda-beda, akan membentuk suatu pandangan yang berbeda sehingga

menciptakan proses pengamatan dalam perilaku pembelian yang berbeda pula.

Makin sedikit pengalaman dalam perilaku pembelian, makin terbatas pula luasan

interpretasinya.
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2.1.2.2 Proses Pembentukan Persepsi

Proses pembentukan persepsi diawali dari penerimaan sensation, absolute

threshold, dan differential threshold. Sensation merupakan rangsangan langsung dari

organ-organ yang mempunyai sensor untuk menaggapi rangsangan sederhana

tersebut. Absolute threshold adalah tingkatan yang paling rendah dimana seseorang

dapat mengalami sensasi tersebut. Differential threshold merupakan perbedaan kecil

yang dapat dideteksi oleh dua rangsangan yang sangat mirip (Schiffman dan Kanuk,

2007).

2.1.3 Sikap Konsumen

Selain persepsi akan muncul pula sikap seseorang dalam menilai suatu

objek yang akan diminati dan untuk dimiliki. Sikap sebagai suatu evaluasi yang

menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk merespon dengan cara yang

menguntungkan atau tidak terhadap objek yang dinilai. Sikap adalah pernyataan-

pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan dengan objek, orang atau suatu

peristiwa (Robbins, 2006).

Sikap Konsumen adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk

bereaksi terhadap penawaran produk  dalam masalah-masalah yang  baik ataupun

kurang  baik secara konsekuen (Dharmmesta dan Handoko, 2012).

2.1.3.1 Dimensi Sikap

Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu

(Azwar,2007):

1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh

individu pemilik sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe

yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini)

terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.

2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional.

Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai

komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap

pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang
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komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang

terhadap sesuatu.

3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau

kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-

cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis

untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam

bentuk tendensi perilaku.

Menurut tricomponent attitude model (Schiffman dan Kanuk, 2007 dan

Engel et.al., 2006), sikap terdiri atas tiga komponen:

1. Kognitif adalah pengetahuan dan persepsi konsumen, yang diperoleh melalui

pengalaman dengan suatu objek sikap dan informasi dari berbagai sumber.

Pengetahuan dan persepsi ini biasanya berbentuk kepercayaan (belief), yaitu

konsumen mempercayai bahwa produk memiliki sejumlah atribut. Kognitif

ini sering juga disebut sebagai pengetahuan dan kepercayaan konsumen.

2. Afektif mengambarkan emosi dan perasaan konsumen. Schiffman dan Kanuk

(2007) menyebutkan sebagai “as primarily evaluative in nature”, yaitu

menunjukkan penilaian langsung dan umum terhadap suatu produk, apakah

produk itu disukai atau tidak disukai; apakah produk itu baik atau buruk.

3. Konatif menunjukkan tindakan seseorang atau kecenderungan perilaku

terhadap suatu objek (Engel, et al., 2006), konatif berkaitan dengan tindakan

atau perilaku yang akan dilakukan oleh seorang konsumen (likelihood or

tendency) dan sering juga disebut sebagai intention.

2.1.3.2 Ciri – Ciri Sikap

Ciri-ciri sikap adalah (Purwanto, 2007):

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang

perkembangan hidup dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini

membedakannnya dengan sifat motif-motif biogenis seperti lapar, haus,

kebutuhan akan istirahat.
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2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat

berubah pada orang-orang apabila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat

tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.

3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu

terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat

dirumuskan dengan jelas.

4. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan

kumpulan dari hal-hal tersebut.

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah

yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-

pengetahuan yang dimiliki orang.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keluarga terhadap objek sikap antara lain

(Azwar, 2007):

1. Pengalaman Pribadi

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah

meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk

apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan

faktor emosional.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis

atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk

menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

3. Pengaruh Kebudayaan

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita

terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota

masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman

individu-individu masyarakat asuhannya.
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4. Media Massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya,

berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif cenderung

dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap

konsumennya.

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat

menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika kalau pada

gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

6. Faktor Emosional

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi

yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk

mekanisme pertahanan ego.

2.1.4 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi

atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Keler,2006).

Definisi lain keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana

yang dibeli (Kotler dan Amstrong,2008). Konsumen dapat membentuk niat untuk

membeli merek yang paling disukai. Namun, ada dua faktor yang dapat berada di

antara niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap dan faktor situasi

yang tidak terantisipasi (Kotler,2005).

Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai

seseorang akan bergantung pada dua hal, yaitu : (1) intensitas sikap negatif orang

lain terhadap alternatif yang disukai konsumen, (2) motivasi konsumen untuk

menuruti keinginan orang lain. Semakin gencar sikap negatif orang lain dan

semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, konsumen akan semakin

mengubah niat pembeliannya. Keadaan sebaliknya juga berlaku preferensi

pembeli terhadap merek tertentu akan meningkat jika orang yang disukai juga

sangat menyukai merek yang sama. Pengaruh orang lain menjadi rumit jika
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beberapa orang yang dekat dengan pembeli memiliki pendapat yang saling

berlawanan dan pembeli tersebut ingin menyenangkan mereka (Kotler,2005).

Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda atau menghindari

keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko yang terpikirkan. Besarnya

resiko yang dipikirkan berbeda-beda menurut besarnya uang yang dipertaruhkan,

besarnya ketidakpastian atribut, dan besarnya kepercayaan diri konsumen.

Konsumen mengembangkan rutinitas tertentu untuk mengurangi resiko, seperti

penghindaran keputusan, pengambilan informasi dari teman-teman, dan preferensi

atas nama merek dalam negeri serta garansi. Pemasar harus memahami faktor-

faktor yang menimbulkan perasaan dalam diri konsumen akan adanya resiko dan

memberikan informasi serta dukungan untuk mengurangi resiko yang dipikirkan

itu (Kotler,2005).

2.1.4.1 Jenis-Jenis Perilaku Keputusan Pembelian

Perilaku keputusan pembelian sangat berbeda untuk masing-masing

produk. Keputusan yang lebih kompleks biasanya melibatkan peserta pembelian

dan pertimbangan pembeli yang lebih banyak. Menurut Kotler dan Amstrong

(2008), perilaku keputusan pembelian terbagi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Perilaku pembelian kompleks

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat

terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikan antar

merek. Konsumen mungkin sangat terlibat ketika produk itu mahal, beresiko,

jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan eskpresi diri. Umumnya konsumen

harus mempelajari banyak hal tentang kategori produk.

Pada tahap ini, pembeli akan melewati proses pembelajaran, mula-mula

mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan kemudian

membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-masak. Pemasar produk

yang memerlukan keterlibatan tinggi harus memahami pengumpulan

informasi dan perilaku evaluasi yang dilakukan konsumen dengan

keterlibatan tinggi.
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Para pemasar perlu membantu konsumen untuk membelajari atribut produk

dan kepentingan relatif atribut tersebut. Konsumen harus membedakan fitur

mereknya, mungkin dengan menggambarkan kelebihan merek lewat media

cetak dengan teks yang panjang. Konsumen harus memotivasi wiraniaga toko

dan orang yang memberi penjelasan kepada pembeli untuk mempengaruhi

pilihan merek akhir.

2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi (ketidaknyamanan)

Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen sangat

terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau beresiko, tetapi

hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Setelah pembelian, konsumen

mungkin mengalami ketidak nyamanan pasca pembelian ketika mereka

mengetahui kerugian tertentu dari merek yang dibeli atau mendengar hal-hal

menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli. Untuk menghadapi disonansi

semacam itu, komunikasi pasca penjualan yang dilakukan pemasar harus

memberikan bukti dan dukungan untuk membantu konsumen merasa nyaman

dengan pilihan merek mereka.

3. Perilaku pembelian kebiasaan

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi ketika dalam keadaan keterlibatan

konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. Konsumen hanya

mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori produk ini, mereka hanya

pergi ke toko dan mengambil satu merek. Jika mereka terus mengambil

merek yang sama, hal ini lebih merupakan kebiasaan daripada loyalitas yang

kuat terhadap sebuah merek. Konsumen seperti ini memiliki keterlibatan

rendah dengan sebagian besar produk murah yang sering dibeli.

Konsumen tidak secara ekstensif mencari informasi tentang merek,

mengevaluasi karakteristik merek, dan mempertimbangkan keputusan tentang

merek yang akan dibeli. Sebagai gantinya, konsumen menerima informasi

secara pasif ketika merek menonton televisi atau membaca majalah.

Pengulangan iklan menciptakan kebiasaan akan suatu merek dan bukan

keyakinan merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat terhadap

sebuah merek, mereka memilih merek karena terbiasa dengan merek tersebut,
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konsumen mungkin tidak mengevaluasi pilihan bahkan setelah melakukan

pembelian. Oleh karena itu, proses pembelian melibatkan keyakinan merek

yang dibentuk oleh pembelajaran pasif, diikuti oleh perilaku pembelian, yang

mungkin diikuti oleh evaluasi atau mungkin tidak.

4. Perilaku pembelian mencari keragaman

Perilaku pembelian mencari keragaman dalam situasi yang mempunyai

karakter keterlibatan konsumen rendah, tetapi anggapan perbedaan merek

yang signifikan. Dalam kasus ini, konsumen sering melakukan banyak

pertukaran merek. Pemimpin pasar akan mencoba mendorong perilaku

pembeli kebiasaan dengan mendominasi ruang rak, membuat rak tetap penuh,

dan menjalankan iklan untuk mengingatkan konsumen sesering mungkin.

Perusaahan penantang akan mendorong pencarian keragaman dengan

menawarkan harga yang lebih murah, kesepakatan kupon khusus, sampel

gratis, dan iklan yang menampilkan alasan untuk mencoba sesuatu yang baru.

2.1.4.2 Peranan Konsumen Dalam Pembuatan Keputusan

Swastha dan Handoko (2011) berpendapat bahwa lima peran individu

dalam sebuah keputusan membeli, yaitu:

1. Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang mempunyai inisiatif

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan

tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri.

2. Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang mempengaruhi

keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah akan

membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan

dimana membelinya.

4. Pembeli (buyer): individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya.

5. Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa

yang dibeli.
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2.1.4.3 Proses Pengambilan Keputusan Konsumen

Ketika membeli produk, secara umum konsumen mengikuti proses

pengambilan keputusan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi,

evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses pengambilan

keputusan konsumen dapat diuraikan sebagai berikut (Lamb, dkk, 2001) :

1. Evaluasi alternative

Konsumen akan menggunakan informasi yang tersimpan di dalam ingatan

ditambah dengan informasi yang diperoleh dari luar untuk membangun suatu

kriteria tertentu.

2. Pembelian

Sejalan dengan evaluasi atas sejumlah alternatif-alternatif tadi, maka

konsumen dapat memutuskan apakah produk akan dibeli atau diputuskan

untuk tidak dibeli sama sekali.

3. Perilaku setelah pembelian

Ketika membeli suatu produk, konsumen mengharapkan bahwa dampak

tertentu dari pembelian tersebut. Bagaimana harapan-harapan itu terpenuhi,

menentukan apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian

tersebut.

4. Pengenalan kebutuhan

Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen menghadapi

ketidakseimbangan antara keadaan sebenarnya dan keinginan.

5. Pencarian informasi

Setelah mengenali kebutuhan atau keinginan, konsumen mencari informasi

tentang beragam alternatif yang ada untuk memuaskan kebutuhannya.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu Nugroho (2013), Wahyuni (2008) dan

Sujoko (2007), lalu disesuaikan juga dengan kebutuhan dari rumusan masalah

yang dibuat yang dijadikan acuan penulisan maka keputusan pembelian

dijabarkan dengan  3 subdimensi dari 5 dimensi yang diuraikan (Lamb, dkk,

2001) diatas.
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Sumber : Setiadi, “ Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi

untuk Streategi dan penelitian Pemasaran”, 2007

Gambar 2.1

Model Proses Keputusan Pembelian

2.2 Kajian Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti : Dewi Urip Wahyuni

Tahun : 2008

Judul : ’’Analisis Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen

terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di

kawasan Surabaya Barat’’

Variabel : Motivasi, persepsi, dan Sikap konsumen (independen), keputusan

pembelian (dependen)

Hasil : Berdasarkan metode analisis data yang dipakai bahwa ternyata

secara bersama-sama variabel motivasi, persepsi, dan sikap

konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian.

Pengenalan
kebutuhan

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku Setelah
Pembelian
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Peneliti : Sujoko

Tahun : 2007

Judul : “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemakaian Jasa

Warnet di Kota Jember”

Variabel : Product , Price , Promotion , Personal Traits , Place , Process,

Physical Evidence , Motivasi , Persepsi , Sikap, Pembelajaran ,

Budaya , Kelas Sosial , dan Kelompok Acuan (independen),

keputusan pembelian (dependen)

Hasil : Ada pengaruh signifikan dari Product , Price , Promotion , Personal

Traits , Place , Process, Physical Evidence , Motivasi , Persepsi ,

Sikap, Pembelajaran , Budaya , Kelas Sosial , dan Kelompok

Acuan konsumen terhadap keputusan pembelian.

Peneliti : Nugroho

Tahun : 2013

Judul : “Analisis Pengaruh Motivasi Konsumen, Persepsi Kualitas dam

Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Suzuki Swift

(Studi Pada Konsumen Suzuki Swift di Semarang)”

Variabel : Motivasi Konsumen, Persepsi Kualitas dan Sikap Konsumen

(Independen), Keputusan Pembelian (Dependen)

Hasil : Motivasi Konsumen, Persepsi Kualitas dan Sikap Konsumen

berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian

2.3 Kerangka Pemikiran

Perilaku konsumen menunjukan adanya keterkaitan antara kebutuhan dan

keinginan yang tentunya membuat sebuah keputusan pembelian. Untuk pemilihan

sebuah produk smartphone, seseorang akan memperhatikan brand terbaik diantara

semua yang ada. Sebuah brand memiliki nilai yang baik tidak hanya dari citra
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yang dihasilkan perusahaan atas produk-produk yang dikeluarkan, tetapi seorang

konsumen yang memiliki persepsi khususnya terhadap kualitas yang membentuk

sebuah sikap konsumen juga menjadi salah satu pengaruh sebuah brand memiliki

reputasi yang baik dan tentunya menjadi berkembang.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teoritis diatas, maka

diperoleh kerangka pemikiran berpikir sebagai berikut:

1. Pengaruh Persepsi Kualitas terhadap Keputusan Pembelian

Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa dapat

menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung

kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas mereka terhadap merek

(Durianto, dkk., 2004). Persepsi kualitas yang baik akan mendorong keputusan

pembelian dan menciptakan loyalitas terhadap produk tersebut. Selanjutnya

mengingat persepsi konsumen dapat diramalkan maka jika persepsi kualitasnya

negatif, produk tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama di pasar.

Sebaliknya, jika persepsi kualitas pelanggan positif maka produk akan disukai.

Banyak konteks menyebutkan persepsi kualitas sebuah merek menjadi alasan

penting pembelian serta merek yang mana akan dipertimbangkan pelanggan, yang

pada gilirannya akan mempengaruhi pelanggan dalam memutuskan merek yang

akan dibeli (Durianto, dkk, 2004). Selain itu persepsi kualitas yang terkait erat

dengan keputusan pembelian maka persepsi kualitas dapat mengefektifkan semua

elemen program pemasaran khususnya program promosi (Durianto, dkk, 2004).

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) konsumen percaya bahwa berdasarkan

evaluasi mereka terhadap kualitas produk akan dapat membantu mereka untuk

mempertimbangkan produk mana yang akan mereka beli. Menurut Lindawati

(2005) menyatakan beberapa peneliti telah mencoba untuk mengintegrasikan

konsep kualitas produk sebagai dasar pembelian produk oleh konsumen dan

sebuah studi menunjukkan bahwa dengan adanya produk quality akan

menyebabkan tingkan pembelian yang semakin tingi pula. Lebih lanjut dalam

penelitiannya, Vranesevic (2003) memasukkan salah satu variabelnya yaitu

persepsi terhadap kualitas dalam proses pembelian diantara alternatif yang ada

dimana konsumen akan pertama kali mempersepsikan merek sebagai tanda
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kualitasnya (penampilan fisik dan pengemasan, harga, dan reputasi dalam jaringan

penjualan). Hasil akhir penelitiannya menunjukkan hal yang sama bahwa persepsi

atas kualitas menjadi faktor dominan dalam pemilihan merek, implikasinya

ditunjukkan dalam fakta dimana terjadi probabilitas peningkatan melalui tingkat

pembelian serta kekuatan di dalam persaingan.

2. Pengaruh Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian

Menurut Setiadi (2003) ada dua faktor yang dapat mempengaruhi maksud

pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain,

sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan seseorang akan

tergantung pada dua hal: (1). Intensitas sikap negatif orang lain tersebut terhadap

alternatif pilihan konsumen dan (2). Motivasi konsumen untuk menuruti

keinginan orang lain tersebut. Semakin tinggi intensitas sikap negatif orang lain

tersebut akan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan konsumen, maka

semakin besar kemungkinan konsumen akan menyelesaikan tujuan

pembeliannnya.

Sikap sebagai suatu evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seseorang

untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap obyek

yang dinilai. Menurut Robbins (2006) sikap adalah pernyataan-pernyataan atau

penilaian evaluatif berkaitan dengan obyek,orang atau suatu peristiwa.

3. Pengaruh Persepsi Kualitas dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan

Pembelian

Persepsi kualitas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana

suatu merek dipersepsikan sehingga dengan diketahuinya persepsi pelanggan

terhadap kualitas dari merek yang dimiliki maka perusahaan dapat menentukan

langkah-langkah apa yang dapat diambil guna memperkuat persepsi pelanggan

terhadap merek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Persepsi kualitas

dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu dalam bentuk kualitas produk dan kualitas

jasa (Lindawati, 2005). Persepsi terhadap kualitas yang positif dapat dibangun

melalui upaya identifikasi dimensi kualitas yang dianggap penting oleh

pelanggan, dan membangun persepsi terhadap kualitas pada dimensi penting

merek tersebut (Aaker 2007). Jika suatu produk mempunyai persepsi kualitas
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yang jelek maka akan berpengaruh terhadap merek dari produk tersebut juga akan

menjadi jelek.

Selain persepsi akan muncul pula sikap seseorang dalam menilai suatu objek

yang akan diminati dan untuk dimiliki. Sikap sebagai suatu evaluasi yang

menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk merespon dengan cara yang

menguntungkan atau tidak terhadap objek yang dinilai. Sikap adalah pernyataan-

pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan dengan objek, orang atau suatu

peristiwa (Robbins, 2006).

H1

H3

H2

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis  merupakan  suatu  proporsi  atau  anggapan yang  mungkin benar  dan

sering  digunakan  sebagai   dasar pembuatan keputusan dan pemecahan masalah

ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut (Supranto, 2006). Hipotesis  dalam

penelitian  ini  dapat  diuraikan  sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

(H1) : Persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian

smartphone Samsung.

Persepsi Kualitas
(X1)

Sikap Konsumen
(X2)

Keputusan
Pembelian (Y)
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b. Hipotesis 2

(H2) : Sikap konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian

smartphone Samsung.

c. Hipotesis 3

(H3) : Persepsi Kualitas dan Sikap konsumen berpengaruh positif terhadap

keputusan pembelian smartphone Samsung.


