
 

 

12 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.      Pemasaran  

2.1.1,  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, 

mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi 

pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan 

pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan 

manusia. 

Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang 

menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (product), penetapan harga 

(price), pengiriman barang (place), dan mempromosikan barang 

(promotion).Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar.Pemasar 

ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar 

kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia 

terutama pihak konsumen yang dituju. 

Kotler dan Armstrong (2012; hal.29) yang menyatakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut. Menurut 

Buchari Alma (2011;3), memberikan pengertian pemasaran sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar suatu hubungan 

pertukaran yang saling memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan 

penentuan harga dari barang, jasa, dan ide”. Kotler dan Keller (2012 ;hal.27), 

mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih target 

pasar dan mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan konsumen dengan 

membuat, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai konsumen yang superior. 

terdapat tiga fungsi pemasaran, yaitu sebagai berikut : 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemasar&action=edit&redlink=1
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1. Fungsi Pertukaran, dimana terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan. 

2. Fungsi Fisis, yaitu meliputi : fungsi Pengangkutan, fungsi penyimpanan dan fungsi 

pemrosesan 

3. Fungsi Penyediaan Sarana, meliputi informasi pasar, penanggunan risiko, 

pengumpulan, komunikasi, standardisasi, penyortiran dan pembiayaan. 

 

2.2.     Pengertian Bauran Pemasaran 

Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) menurut Kotler dan 

Armstrong (2012 ;hal.75) adalah seperangkat alat pemasaran terkontrol yang 

dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar 

sasaran.Menurut Buchari Alma (2011:205) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

berikut : “Bauran pemasaran adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, 

agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan.” 

Menurut Kotler dan Keller (2012 ;hal.47), mendefinisikan bauran pemasaran 

sebagai seperangkat alat pemasaran perusahaan menggunakan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran. 

1. Produk (Product) 

Suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, agar produk 

yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu 

keinginan atau kebutuhan dari konsumen.  

2. Harga (Price) 

Sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual 

melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama 

terhadap semua pembeli. 

3. Tempat (Place) 

Tempat diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk mencapai taget 

konsumen.Sistem distribusi ini mencakup lokasi, transportasi, pergudangan, dan 

sebagainya. 
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4. Promosi (Promotion) 

Sebagai salah satu cara pemasaran untuk mengkomunikasikan dan menjual suatu 

produk kepada konsumen yang berpotensi. 

 

 

Gambar 2.1  Marketing Mix 

Sumber : Kotler, (2012 ; hal.47) 

Promosi (Promotion) 

Menurut Kotler dan Keller (2012 ;hal.266) promosi adalah unsur utama dalam 

kampanye pemasaran sebagai kumpulan alat intensif yang sebagian besar berjangka 

pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu 

dengan lebih cepat dan lebih besar kepada konsumen.Berdasarkan buku Marketing 

Management (2008 ; p.604). Kotler mengartikan promosi sebagai berbagai macam 

cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk ke konsumen atau 

berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan 

produk pada pasar sasaran.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

kegiatan perusahaan untuk melakukan komunikasi yang memberi penjelasan yang 

dapat meyakinkan dan merangsang pembelian produk dan jasa oleh target pasar. 
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2.3.     Produk 

2.3.1.  Pengertian Produk 

Dalam mengembangkan sebuah program untuk mencapai pasar yang 

diinginkan, sebuah perusahaan harus memulai dengan produk atau jasa yang 

dirancang untuk memuaskan keinginan konsumen.Maka dari itu perusahaan harus 

berusaha mengambil hati para konsumen untuk memperlancar jalannya 

produksi.Konsumen biasanya menginginkan produknya dapat membuat hati para 

konsumen terpuaskan dan mempunyai kualitas produk. 

Menurut Kotler & Armstrong (2010; hal.248), produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan 

atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk 

mencakup barang-barang  yang berwujud (tangible). 

Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar.Selain itu 

produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh 

produsen melalui hasil produksinya (Tjiptono, 2008). 

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:274), “Produk adalah setiap apa saja 

yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian 

atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan”.Produk tidak hanya 

selalu berupa barang tetapi bisa juga berupa jasa ataupun gabungan dari keduanya 

(barang dan jasa). 

 

2.3.2.  Klasifikasi produk 

Tingkatan produk terdiri dari 3 tingkatan yang adapada masing-masing 

tingkatan produk (Kotler & Amstrong 2010; hal.250). 

1. Core custumer value, merupakan tingkatan paling dasar ketika mendesain suatu 

produk maka seorang marketer pertama kali harus mendefinisikan inti, manfaat 

penyelesaian masalah atau pelayananyang pelanggan lihat. 
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2. Actual product, pada tingkatan kedua ini marketer harus mengubah manfaat inti 

menjadi produk aktual. Perlu untuk mengembangkan produk dan fitur layanan, 

desain dan tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan. 

3. Augmented product, di tingkat akhir perencanaan produk harus membangun 

tambahan produk di sekitar manfaat inti dan produk aktual dengan menawarkan 

tambahan manfaat dan layanan konsumen. 

 

2.3.3.  Tingkatan Produk 

Kelas produk yang akan dibahas menurut Kotler & Armstrong (2010; hal.250) 

adalah tipe produk konsumen. Produk konsumen adalah produk atau jasa yang dibeli 

oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk konsumen biasanya 

diklasifikasi berdasarkan bagaimana usaha konsumen untuk membelinya. 

1. Convenience products adalah produk konsumen atau jasa yang biasanya dibeli 

berulang-ulang, sering, dan langsung dibeli oleh knsumen dengan sedikit 

perbandingan dan usaha pembelian. Contoh : shampoo, detergen, makanan, 

majalah. 

2. Shopping products adalah produk konsumen atau jasa yang kurang sering dibeli. 

Pelanggan membandingkannya dengan teliti pada kesesuaian, kualitas harga, dan 

gaya. Ketika membeli produk, konsumen menghabiskan banyak waktu dalam 

mengumpulkan informasi dan membuat perbandingan. 

3. Specialty products adalah produk konsumen atau jasa dengan karakteristik unik 

atau identifikasi merek untuk sekelompok pembeli signifikan yang bersedia 

untuk membuat usahaa pembelian khusus. Contoh : produk elektronik dan 

otomotif. 

4. Unsought products adalah produk konsumen yang baik konsumen tidak tahu 

atau tahu tetapi tidak biasanya berpikir untuk membeli. Paling utama adalah 

invasi baru yang tidak dicari hingga konsumen menyadarinya melalui iklan. 

 

2.4.     Atribut Produk 
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2.4.1.  Pengertian Atribut Produk 

Dalam memilih produk, konsumen tentu akan dipengaruhi oleh atribut 

produk. Atribut produk merupakan sesuatu hal yang melekat dan menyertai pada 

suatu produk, seperti merek, desain, warna, kualitas dan sebagainya. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014: 253) menjelaskan bahwa  atribut produk adalah 

pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan 

dan manfaat itu dikomunikasikan dan diserahkan. Pengertian atribut produk menurut 

Tjiptono (2010:103) adalah : “Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dasar pengambilan keputusan pembelian” 

Sedangkan Lovelock dan Wright (2011:69) yang dialih bahasakan oleh Agus 

Widyantoro mendefinisikan atribut produk sebagai berikut : “Atribut produk adalah 

semua fitur (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) suatu barang atau jasa yang 

dapat dinilai pelanggan.”. Menurut Kotler dan Amstrong (2014: 253)menyatakan bahwa 

atribut-atribut suatu produk terdiri dari: 

 (1) kualitas produk, 

 (2) fitur produk, 

 (3) desain produk. Sedangkan menurut  

Tjiptono (2010: 104) menyebutkan bahwa atribut produk meliputi  

(1) merek, 

(2) kemasan, 

 (3) jaminan/garansi  

(4) pelayanan dansebagainya.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:325), "Produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan ide-ide 
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2.4.2.  Unsur – Unsur Atribut Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:99) mengelompokan atribut produk 

kepada tiga unsur penting, yaitu kualitas produk (product quality), fitur produk 

(product features), dan desain produk (Product design)  

 

1. Kualitas produk (Produk quality)  

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang 

dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang 

berharga pada produk secara keseluruhan. Agar dapat bersaing di pasar secara 

berhasil produk harus memiliki mutu yang superior dibandingkan dengan 

produkproduk pesaing lainya.Mutu harus diukur dari segi persepsi 

pembeli.Banyak perusahaan menjadikan suatu mutu sebagai senjata strategi yang 

ampuh.Mutu strategi menyangkut usaha memperoleh keunggulan lebih dari 

pesaing dengan secara konsisten menawarkan produk dan jasa memenuhi 

kebutuhan dan keiinginan serta preferensi mutu konsumen. 

2. Fitur Produk (Product features)  

Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk satu 

dengan produk-produk pesaing.Fitur produk adalah alat untuk bersaing yang 

membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.Fitur produk 

identik dengan sifat dan sesuatu yang unik, khas dan istimewa yang tidak dimiliki 

oleh produk lainnya. Biasanya karakteristik yang melekat dalam suatu produk 

merupakan hasil pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus  

3. Desain produk (product design)  

Desain memIliki konsep yang lebih luas daripada gaya (style), desain selain 

mempertimbangkan faktor penampilan, juga untuk bertujuan memperbaiki kinerja 

produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Desain 

atau rancangan adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan 

fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. 
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Sedangkan menurut Tjiptono (2010:104), unsur-unsur yang penting dalam 

atribut produk diantaranya meliputi merek, kemasan, pemberian label (labeling), 

jaminan (garansi), harga, dan pelayanan. Berikut ini adalah uraian tentang unsur-

unsur atribut produk mengikuti pendapat di atas yaitu : 

1. Merek  

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

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan 

identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek yang baik dapat 

menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas.Merek memegang 

peranan penting dalam pemasaran.Merek sendiri digunakan untuk beberapa 

tujuan yaitu sebagai identitas, alat promosi, untuk membina citra, dan untuk 

mengendalikan pasar. 

2. Kemasan/Desain  

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan 

dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu 

produk. Kemasan yang inovatif dapat memberikan perusahaan keunggulan 

terhadap pesaingnya.Terdapat beberapa fungsi utama kemasan yaitu melindungi 

produk, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen, dan 

mempromosikan produk kepada konsumen. 

3. Pemberian Label (Labeling)  

Label merupakan informasi tertulis tentang produk yang dicetak pada badan 

kemasan. Label menampilkan beberapa fungsi, menjelaskan beberapa hal 

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

bagaimana produk tersebut digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan 

aman. Pemberian label harus dihubungkan dengan dua hal, yaitu kebutuhan 

konsumen dan ketentuan pemerintah.  

4. Layanan Pelengkap  

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 
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kepemilikan apa pun. Salah satu cara untuk mendiferensiasikan suatu perusahaan 

adalah memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan 

pesaing secara konsisten. Pelayanan mempunyai sumbangan penting terhadap 

keberhasilan produk dalam bersaing di pasar. 

5. Jaminan (Garansi)  

Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya 

kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk 

ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. 

Jaminan bisa meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi, dan sebagainya 

6. Harga  

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan yang 

diterima.Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang dipertukarkan konsumen 

untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau kepemilikan barang 

atau jasa. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga 

yang tepat 

 

2.5.     Perilaku Konsumen 

2.5.1.  Pengertian Perilaku Konsumen 

Kotler dan Amstrong (2012:128) menyatakan bahwa prilaku konsumen adalah 

melihat perilaku dari tiap individu, rumah tangga ataupun organsasi tentang 

bagaimana mereka berproses sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian, 

serta tindakannya setelah meperoleh dan mengkonsumsi produk, jasa atau ide. 

Sedangkan penjelasan lainnya Levy dan Weltz yang dikutip oleh Christiana Widia 

Utami (2010:67) memaparkan definisi perilaku konsumen sebagai perilaku yang 

terlibat dalam hal perencanaan, pembelian, penentuan produk serta jasa yang 

konsumen harapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Berdasarkan teori-teori perilaku konsumen diatas peneliti sampai pada 

pemahaman bahwa perilaku konsumen adalah suatu pengambilan keputusan 

seseorang untuk melakukan pembelian dan menggunakan barang atau jasa dengan 
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melakukan tindakan yang secara langsung terlibat untuk memperoleh barang atau jasa 

tersebut yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.Perilaku 

konsumen sangat berkaitan erat dengan minat pembelian konsumen dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhannya. 

Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan bukanlah suatu hal 

yang sederhana.Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka, 

namun dapat bertindak sebaliknya, mereka mungkin menanggapi pengaruh yang 

mengubah perilaku mereka pada meniitmenit terakhir.Karenanya pemasar harus 

mempelajari keinginan, persepsi, serta perilaku pembelian pelanggan sasaran mereka. 

 

2.5.2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pembelian suatu produk. Faktor-faktor ini memberi pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya, menurut Kotler dan 

Keller (2012:214) faktor-faktor ini terdiri dari : 

1. Cultural Factor (Faktor Budaya) 

 a. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar  

b. Sub budaya, terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras dan daerah 

georgrafis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen pasar penting, 

dan pemasar sering merancang produk dan program pemasar yang 

disesuaikan kebutuhan mereka. 

c. Kelas sosial, merupakan pembagian masyarakat yang yang relatif homogen 

dan permanen, dan tersusun secara hirarkis dan anggotanya menganut 

nilai-nilai minat dan perilaku yang sama.  

2. Sosial factor (Faktor Sosial) Faktor Sosial yang mempengaruhi perilaku pembelian, 

seperti:  

a. Kelompok Referensi Kelompok referensi (reference group) seseorang 

adalah semua kelompok uang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) 

atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut  
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b. Keluarga Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan anggota keluarga merepresentasikan 

kelompok 63 referensi utama yang paling berpengaruh. Ada dua keluarga 

dalam kehidupan pembeli, yaitu: keluarga orientasi (family of orientation) 

terdiri dari orang tua dan saudara kandung, keluarga prokreasi (family of 

procreation) yaitu pasangan dan anak-anak.  

c. Peran Sosial dan Status Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok, 

keluarga, klub, dan organisasi. Kelompok sering menjadi sumber informasi 

penting dalam membantu mendefinikasikan norma perilaku. Kita dapat 

mendefinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok di mana ia menjadi 

anggota bedasarkan peran dan status.  

3. Personal factor (Faktor Pribadi) Faktor pribadi juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus 

hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep 

diri, serta gaya hidup dan nilai.  

 

2.5.3.   Model Perilaku Konsumen  

Berbicara mengenai perilaku konsumen, pada akhirnya akan sampai kepada 

bagaimana implikasinya terhadap langkah-langkah strategi pemasaran yang 

dilakukan. Mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami berbagai aspek yang berada pada diri konsumen dalam memutuskan 

pembelian. 
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Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

2.5.4.  Minat Beli 

Kenyataan menunjukkan bahwa mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen tidak mudah.Konsumen bisa mengubah pemikirannya pada detik-detik 

terakhir.Tentu saja pemasar mengharapkan konsumen bersikap positif yaitu bersedia 

membeli barang yang ditawarkan.Untuk menarik atau menumbuhkan minat beli 

konsumen terlebih dahulu pemasar harus memahami bagaimana konsumen 

berkeputusan. 

Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap 

objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian(Kotler 

dan Keller,2012).Minat beli atau keputusan pembelian merupakan tindakan yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga oleh respon kognitif dan afektif 

dalam pemecahan masalah tentang tujuan konsumen, pengetahuan pilihan alternatif 

Stimulasi 

pemasaran 

Stimulasi 

lainny 

 Produk 

Harga 

Distribusi 

Promosi 

Ekonomi 

Teknologi 

Politik 

Budaya 

Karakteristik 

pembeli 

Proses 

keputusan 

pembelian 

 Budaya Sosial 

Pribadi 

Psikologis 

Pengenalan 

masalah 

Pencarian 

informasi 

Keputusan 

pembeli 

Perilaku 

purnabeli 

Keputusan 

pembelian 

Pilihan 

produk 

Pilihan merek 

Pilihan 

pemasok 

Penentuan 

saat 

pembelian 

Jumlah 

pembelian 



24 

 

 

 

dan kriteria pilihan, serta tingkatan keterlibatan mereka yang digerakkan selama 

proses pembuatan keputusan. 

Minat beli konsumen dapat didefinisikan “Schiffman dan Kanuk (2010)” 

dalam mengatakan minat beli adalah suatu keputusan sebagai pilihan suatu tindakan 

dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan 

pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. 

Minat beli (willingness to buy) merupakan bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen 

membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat 

pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu altenatif 

yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu 

barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan (Sukmawati dan Suyono 

dalam Pramono, 2012). 

 

2.5.5.  Komponen-Komponen Minat Beli Konsumen 

Indikator-indikator dari minat beli konsumen dijelaskan oleh konsumen dari 

Schiffman dan Kanuk (2010;470). Komponen-komponen tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk  

2. Mempertimbangkan untuk membeli  

3. Tertarik untuk mencoba 

4. Ingin mengetahui produk  

5. Jadi ingin memiliki produk  

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas mana dimensi 

operasional variabelnya adalah pencarian informasi, pertimbangan membeli, ingin 

mengetahui produk, tertarik untuk mencoba. 
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2.5.6.  Indikator Minat Beli 

Indikator-indikator dari minat beli dijelaskan dalam komponen dari mikro 

model of consumer responses (Kotler dan Keller,2012 : 503) yaitu :  

1. Awareness   : Sebagian konsumen tidak menyadari kebutuhan yang dimilikinya, 

maka dari itu tugas seorang komunikator adalah untuk 

menciptakan kebutuhan tersebut.  

2. Knowledge     : Beberapa konsumen memiliki kebutuhan akan sebuah produk, 

namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan produk 

tersebut, sehingga informasi tentang produk harus bisa 

tersampaikan oleh komunikator.  

3. Liking         : Setelah konsumen mempunyai kebutuhan dan informasi, tahap   

selanjutnya adalah apakah konsumen menyukai produk 

tersebut apabila konsumen mempunyai rasa suka, maka akan 

terdapat keinginan untuk membeli.  

4. Preference : Setelah timbul perasaan suka terhadap produk tersebut maka 

konsumen perlu mengetahui perbandingan produk kita dengan 

produk lain, mulai dari kemasan, kualitas, nilai, performa, dan 

lain - lain.  

5. Conviction : Konsumen telah mempunyai produk yang disukai namun belum 

yakin untuk melakukan proses pembelian, pada tahap ini tugas 

komunikator adalah meyakinkan konsumen dan 

menumbuhkan minat konsumen untuk membeli. Setelah 

melewati tahap ini Calon konsumen sudah yakin dan berminat 

terhadap produk tersebut. 

6. Purchase : Tahap terakhir adalah tahap pembelian, beberapa target konsumen 

sudah yakin dan berminat tapi belum tentu akan berakhir pada 

pembelian, maka dari itu tugas komunikator adalah 

mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian, 
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contohnya, memberikan diskon, layanan percobaan, ada 

penukaran jika barang rusak, garansi, dan lain lain.  

 

 

2.5.7.  Tahap-Tahap Minat Beli 

Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan minat beli atau menentukan 

dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan, dapat kita lihat pada konsep atau model AIDA yang dikembangkan oleh 

Kotler (2012:568) , yaitu:  

1. Attention  

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa 

sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga 

mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan.  

2. Interest 

Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih 

terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 

3. Desire  

Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk 

atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli 

mulai timbul.Dalam tahapan ini calon pelanggan sudah mulai berminat 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.Tahap ini ditandai dengan 

munculnya minat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan 

mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 

4. Action  

Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi 

untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Saat ini beberapa ahli ekonomi telah menambah satu huruf lagi ke dalam 

AIDA, yaitu huruf S yang berarti Satisfaction sehingga menjadi AIDAS, hal ini 
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dikarenakan konsumen yang merasa puas akan melakukan pembelian secara 

berulang. Selain itu, ada juga yang menambahkan huruf C yang berarti Conviction 

sehingga menjadi AIDAC, yaitu adanya keyakinan atau kepastian dari konsumen 

untuk melakukan pembelian. Bila kedua model ini digabungkan maka akan menjadi 

AIDACS. 

 

2.6.  Hubungan Antar Vriabel Hubungan Kualitas Produk (X1)Fitur Produk 

(X2) Disain Produk (X3)  dengan Minat Beli Konsumen (Y) 

 Setiap perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari manfaat – 

manfaat tertentu yang ada pada suatu produk. Konsumen melihat setiap produk 

sebagi kumpulan dari sifat – sifat atau ciri – ciri tertentu yang tercermin dari atribut 

yang melekat pada suatu produk.ribut  

 Sebagaimana dikemukakan oleh Tjiptono (2010 : 103) “ Atribut produk 

adalah unsur – unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar minat beli konsumen”. 

 Menurut Hendy Simamora (2001 : 147) “ Atribut produk adalah factor – 

factor yang dipertimbangkan oleh minat pada saat membeli produk. Seperti kualitas 

produk, fitur produk, dan desain produk.” 

 

2.7.     Penelitian Sebelumnya 

Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan studi 

lainnya yaitu penelitian sebelumnya.Penelitian ini dilakukan oleh orang – orang 

terdahulu, penulis jadikan referensi dan bahan ajar untuk menyempurnakan penelitian 

ini. Jurnal yang dipilih berdasarkan variabel Atribut Produk((X) dan minat beli (Y). 

 

No

. 

Peneliti Judul, Tahun, dan 

Sumber Penelitian 

Variabel Hasil dan 

Kesimpulan 
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1. Nissa Arifani Pengaruh Atribut Produk 

tehadap Minat Beli 

Konsumen Kendaraan 

bermotor merk TVS Neo 

X3i (2012) Sumber : 

http://repository.widyata

ma.ac.id 

 Atribut 

Produk 

 Minat Beli 

Pengaruh Atribut 

Produk terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

menunjukan 

hubungan yang 

sangat kuat 

2.  Yosep Pengaruh Atribut Produk 

ETIOS VALCO terhadap 

Minat Beli konsumen di 

Bandung (2014) Sumber 

: 

http://repository.widyata

ma.ac.id 

 Atribut 

Produk 

 Minat Beli 

Dipengaruhi oleh 

factor lainnya 

yang tidak diteliti 

seperti persepsi 

dan promosi 

kualitas 

3. Muhammad 

Aditya 

Prananda 

Pengaruh Atribut Produk 

Yamaha V-Xion terhadap 

Keputusan Pembelian 

dikalangan Mahasiswa 

Universitas Widyatama 

(2014) Sumber : 

http://repository.widyata

ma.ac.id 

 Atribut 

Produk 

 Keputusan 

Pembelian 

Atribut Produk 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen  

     

 

 

2.8.     Kerangka Pemikiran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014: 253) menjelaskan bahwa  atribut produk adalah 

pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan 

http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
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dan manfaat itu dikomunikasikan dan diserahkan. Pengertian atribut produk menurut 

Tjiptono (2010:103) adalah : “Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dasar pengambilan keputusan pembelian” 

Sedangkan Lovelock dan Wright (2011:69) yang dialih bahasakan oleh Agus 

Widyantoro mendefinisikan atribut produk sebagai berikut : “Atribut produk adalah 

semua fitur (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) suatu barang atau jasa yang 

dapat dinilai pelanggan.”. Menurut Kotler dan Amstrong (2014: 253) menyatakan bahwa 

atribut-atribut suatu produk terdiri dari: (1) kualitas produk, (2) fitur produk, (3) desain produk.  

                 Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh 

cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Minat beli 

merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi.Menurut 

(Kinnear dan Taylor) minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen 

perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

 Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon 

terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian(Kotler dan Keller,2012).Schiffman dan Kanuk (2010) dalam mengatakan 

bahwa : minat beli adalah suatu keputusan sebagai pilihan suatu tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka 

ia harus memiliki pilihan alternatif. (Kotler,2012:214) Tahapan-tahapan produsen 

dalam menentukan minat beli atau menentukan dorongan konsumen dalam 

melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, dapat kita lihat 

pada konsep atau model AIDA yang dikembangkan oleh Kotler (2012:568) , yaitu: 

Attention:Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa 

sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga 

mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. Interest: Dalam tahap ini calon 

pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, setelah 

mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang 
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ditawarkan. Desire :Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai 

produk atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli mulai 

timbul. Dalam tahapan ini calon pelanggan sudah mulai berminat terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan.Tahap ini ditandai dengan munculnya minat yang kuat dari 

calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk atau jasa yang 

ditawarkan.Action Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang 

tinggi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Kotler (2012:568) 

 

2.9      Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas,maka dapat diambil hipotesis sebagai  

berikut: 

Hipotesis 1 : kualitas produk mempunyai hubungan positif terhadap minat beli 

Yamaha Vixion 

Hipotesis 2 : fitur produk mempunyai hubunganpositif terhadap minat beli Yamaha   

Vixion. 

Hipotesis 3 : Desain produk mempunyai hubunganpositif terhadap minat beli Yamaha 

Vixion 

Minat Beli (Y) : 

1. Attention 

2.  Interest 

3.  Desire  

4. Action 

Kotler (2012:568) 

Kualitas  

produk (x1) 

Fitur 

produk (x2) 

Desain 

produk 

(X3) 
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Hipotesis 4 : kualitas produk, fitur produk, desain produk berpengaruh secara parsial 

maupun simultan terhadap minat beli Yamaha Vixion 


