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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan bagian dan kegiatan yang penting dari suatu 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tetap eksis dalam 

industri. Pemasaran merupakan tulang punggung dari kegiatan perusahaan karena 

berhubungan dengan konsumen. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa definisi 

dari para ahli pemasaran,yaitu : 

 Menurut Kotler dan Keller ( 2012 ; 5 ) pemasaran adalah : 

“Marketing is a social and managerial process by which individuals and 

group obtain what they need and want through creating, offering and 

exchanging products of value with  others” 

 

Sedangkan menurut Alma (2007:12) : 

“Pemasaran adalah kegiatan atau usaha para pengusaha yang 

menyalurkan barang dan jasa dari titik produsen ke titik konsumen.” 

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pemasaran di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemasaran merupakan suatu aktivitas yang mencakup 

perencanaan, pembuatan produk, penetapan harga, promosi produk, dan 

pendistibusian produk melaui proses pertukaran dan penawaran dengan 

melakukan penciptaan nilai dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia. 

 Setiap kegiatan dan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan memerlukan 

manajemen agar berjalan secara efektif dan efisien. 
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2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Manajemen Pemasaran menurut Kotler (2012:14): 

Marketing is art and science of choosing target markets and getting, 

kepping, and growing customers throught creating, delivering, and 

communicating superior customer value. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai suatu 

seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkannya, 

mempertahankan, dan menambah nilai pelanggan melalui penciptaan, 

penyampaian, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 

2.1.2 Pengertian Bauran Pemasaran  

 Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut marketing mix (bauran 

pemasaran) yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pelanggan 

untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar. Kegiatan pemasaran 

ditentukan oleh konsep yang disebut bauran pemasaran. Elemen-elemen bauran 

pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk 

memuaskan pelanggan sasaran. 

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai bauran pemasaran               

(Marketing Mix), yaitu sebagai berikut : 

 Definisi bauran pemasaran menurut Alma (2007 ; 205) adalah : 

Bauran pemasaran merupakan Strategi mencampurkan kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil paling memuaskan. 
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Kotler dan Armstrong (2012:51) sebagai berikut: 

“Marketing-mix is the set of tactical marketing tools that the firm blends 

to produce the response it wants in the target market”. 

 

Definisi bauran pemasaran menurut Rambat dan Hamdani ( 2006 ; 70 ) 

yaitu : 

Bauran Pemasaran adalah alat – alat bagi pemasar yang terdiri atas 

berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan 

positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. 

 

Sedangkan menurut Kotler – Keller ( 2007 ; 23 ) Bauran Pemasaran 

adalah : 

Bauran Pemasaran adalah Seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.  

 

Ada 4 faktor yang termasuk dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan       

The Four P’s  yaitu Product, Price, Place, Promotion. Keempat unsur dalam 

bauran pemasaran saling berkaitan satu sama lain. Keputusan dalam satu bagian 

biasanya mempengaruhi tindakan di bagian lain. Pada akhirnya dari berbagai 

variabel yang ada manajemen harus memilih kombinasi yang paling sesuai 

dengan lingkuangannya. Untuk lebih jelasnya berikut akan diungkapkan keempat 

variabel dalam pemasaran. 

 

2.1.2.1 Product (Produk) 

Produk merupakan elemen kunci dalam pemasaran pasar, perencanaan 

pemasaran bermula dari perumusan suatu penewaran untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen.  
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Pengertian produk menurut Alma (2007 ; 139) adalah : 

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan perusahaan dan dapat 

memuaskan kebutuhan serta keinginan pemakainnya.   

 

Sedangkan menurut Kotler (2005 ; 69 ) definisi produk adalah : 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan. 

Dalam mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan 

produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan oleh perusahaan. Strategi yang 

dibutuhkan untuk mengubah produk yang ada, menambah yang baru dan 

mengambil tindakan-tindakan lain yang dipengaruhi bermacam-macam produk. 

 

2.1.2.2 Price (Harga) 

 Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Di samping itu, harga juga bersifat 

fleksibel. Dalam menentukan harga, perusahaan yang memproduksi jasa harus 

memperhatikan tingkat harga pasar dengan melihat kompetisi dan target market.  

 Pengertian harga menurut Tjiptono (2007 ; 151) adalah : 

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk 

barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.  

 

Perencanaan harga yang tepat sangat penting bagi suksesnya penawaran 

suatu produk. Harga dari produk yang ditawarkan kepada konsumen harus 

disesuaikan dengan pandangan konsumen berkaitan dengan nilai dan manfaat 

yang dapat diperoleh dari produk tersebut. Harga biasanya diterapkan oleh tawar-

menawar antara penjual dan pembeli. 
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Harga mempunyai penawaran yang penting bagi perusahaan, karena harga 

mempunyai pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam berkompetisi 

dengan perusahaan lain dan juga dalam bagian pasar. Selain itu harga juga 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan, laba dan volume penjualan 

perusahaan. Penetapan harga hanyalah salah satu alat dari bauran pemasaran yang 

dapat dipergunakan perusahaan untuk mencapai sasarannya, dan keputusan 

rancangan produk distribusi dan promosi. Semua elemen ini harus secara cermat 

dikoordinasikan ketika merancang program sasaran. 

 

2.1.2.3 Place (Saluran Distribusi) 

 Secara garis besar distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran 

yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa 

dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang 

diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). 

 Pengertian saluran distribusi menurut Tjiptono ( 2007;220) adalah : 

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen 

untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke 

konsumen atau pemakai industri. 

Sebagian dari tugas distribusi adalah memiliki perantara yang digunakan 

dalam saluran distribusi serta menembangkan sistem distribusi fisik yang 

menangani dan mengangkat produk melalui saluran distribusi tersebut, ini 

dikemukakan agar produk dapat mencapai pasar yang dituju tepat pada waktunya. 

Menurut Tjiptono (2007 ; 221) ada beberapa strategi distribusi, yaitu : 

1. Strategi struktur saluran distribusi 

2. Strategi cakupan distribusi 
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3. Strategi saluran distribusi berganda 

4. Strategi modifikasi saluran distribusi  

5. Strategi pengendalian saluran distribusi 

6. Strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi 

Saluran distribusi bukan berarti memindahkan atau menyalurkan barang 

dan jasa, tetapi juga bagaimana menyebarkan barang secara merata kepada 

konsumen sehingga mudah diperoleh baik mengenai kualitas maupun 

kuantitasnya. Meskipun barang sudah sesuai dengan selera tetapi bila kegiatan 

saluran distribusi tersebut kurang mampu memenuhi keinginan konsumen maka 

usaha untuk menyalurkan barang akan mengalami hambatan. 

Oleh karena itu, pengaruh saluran distribusi sangat besar manfaatnya bagi 

kelancaran penjualan.  

 

2.1.2.4 Promotion (Promosi) 

 Setelah perusahaan menciptakan produk yang bermutu, menetapkan harga 

yang sesuai dengan nilai produk dan menempatkan produk pada tempat yang 

mudah duijangkau konsumen, lalu selanjutnya yang harus dilakukan oleh 

perusahaan adalah melakukan promosi. Promosi ini merupakan suatu alat yang 

dipakai untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. 

 Definisi promosi menurut Kotler – Keller ( 2012 ; 94 ) adalah : 

Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

 

 Promosi merupakan unsur kunci dalam pemasaran, yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar 
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sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Tjiptono (2007 ; 222) Ada beberapa tujuan dari promosi, yaitu : 

1. Menginformasikan (Informing), dapat berupa : 

- Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

- Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

- Menjelaskan cara kerja suatu produk 

- Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan 

- Meluruskan kesan yang keliru 

- ketakutan atau kekhawatiran pembeli 

- Membangun citra perusahaan 

2. Membujuk pelanggan sasaran (Persuading), untuk : 

- Membentuk pilihan merek 

- Mengalihkan pilihan ke merek tertentu 

- Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

- Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga 

- Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

3. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas : 

- Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat 

- Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan 

- Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 
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- Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan    

 Menurut Tjiptono (2007 ; 223) ada beberapa promotional mix yang dapat 

digunakan oleh perusahaan, yaitu : 

1. Personal selling 

Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan 

calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan 

dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

kemudian akan mencoba dan membelinya. Sifat-sifat Personal selling antara 

lain : 

a. Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup langsung dan 

interaktif antara dua orang atau lebih. 

b. Cultivation, yaitu sifat memungkinkan berkembangnya segala macam 

hubungan mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan suatu 

hubungan yang lebih akrab. 

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk 

mendengar, memperhatikan dan menanggapi. 

2. Mass Selling  

Mass selling merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi 

untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. 

Metode ini tidak sefleksibel personal selling namun merupakan alternatif yang 

lebih murah untuk menyampaikan informasi ke pasar sasaran yang jumlahnya 

sangat banyak dan tersebar luas. Ada dua bentuk utama mass selling, yaitu : 
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a. Periklanan, iklan merupakan salah satu promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. 

b. Publisitas, adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan jasa 

secara non personal yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan 

tidak membayar untuk membayar itu. Publisitas merupakan pemanfaatan 

nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk 

citra produk yang bersangkutan. 

3. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan 

berbagai alternatif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk 

dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Secara 

umum tujuan promosi penjualan adalah : 

a. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan atau konsumen 

akhir. 

b. Meningkatkan kinerja pemasaran perantara. 

c. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. 

4. Direct Marketing 

Bila personal selling berupa mendekati pembeli, iklan berupa membantu dan 

mempengaruhi pelanggan, promosi penjualan berupaya mendorong 

pembelian, dan public relation membangun dan memelihara citra perusahaan, 

maka direct marketing memadatkan semua kegiatan tersebut dalam penjualan 

langsung tanpa perantara. 
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Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang 

memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon 

yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Dalam direct marketing 

komunikasi promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual dengan 

tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, 

baik melalui telepon, pos, atau dengan datang langsung ke tempat pemasar. 

 Semua pihak yang terlibat dalam proses promotional mix melakukan cara 

yang sama, yaitu mendengarkan, beraksi sampai berbicara sampai terjadi 

hubungan pertukaran yang memuaskan, inisiatif komunikasi dapat berasal dari 

penjual maupun pembeli.  

 

2.2 Produk 

2.2.1 Pengertian Produk 

 Salah satu komponen bauran pemasaran yang terpenting adalah produk. 

Keberadaan produk merupakan penentu bagi elemen bauran pemasaran yang lain, 

yaitu penentuan harga, program promosi, maupun kegiatan pendistribusiannya.  

 Produk menurut Kotler dan Amstrong (2012:253) adalah sebagai berikut: 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang 

dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan”. 

 Menurut Buchari Alma (2011:139) pengertian produk adalah sebagai 

berikut : 
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“Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik 

pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan 

pabrik serta pelanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan keinginannya”. 

Kemudian Fandy Tjiptono (2008:88) mendefinisikan produk sebagai 

berikut : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar yang bersangkutan”.  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen baik berbentuk 

sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang diciptakan oleh perusahaan 

untuk memuaskna kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian tersebut dapat 

diperjelas dengan gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 

Pengertian Produk 

Sumber : Fandy Tjiptono (2008:88) 
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2.2.2 Klasifikasi Produk 

 Perusahaan melakukan kalsifikasi produk dengan tujuan untuk 

memperoleh kelompok produk yang berprilaku seragam atau hampir seragam. 

Klasifikasi yang paling umum dilakukan adalah membedakan berdasarkan siapa 

konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:239) produk dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Barang – barang yang tidak tahan lama (non-durable goods)  

Yaitu barang-barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa kali penggunaan saja. 

2. Barang tahan lama (durable goods)  

Yaitu barang-barang berwujud yangbiasanya dapat digunakan untuk waktu 

lama.  

3. Jasa (service)  

Yaitu produk yang tidak berwujud yang tidak dapat dipisahkan, bervariasi 

dan mudah habis. 

 Selain berdasarkan daya tahannya produk juga diklasifikasikan 

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. 

Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi : 

1. Barang Konsumsi (consumer goods) 

Merupakan produk yang dbeli bertujuan untuk dikonsumsi pribadi atau 

digunakan untuk pegguna akhir. Para pemasar menelompokkan 

barang-barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja 

terdiri dari : 
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a. Barang Mudah (Convenience goods) 

Adalah barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen, 

segera, dan dengan usaha yang minim. Barang convenience dibagi 

menjadi tiga yaitu : 

1. Kebutuhan pokok (staples) yaitu barang-barang yang dibeli 

konsumen secara teratur, misalnya pasta gigi, beras.  

2. Barang dadakan (impulse goods) yaitu barang-barang yang 

dibeli konsumen tanpa perencanaan atau upaya pencarian, 

misalnya majalah, cokelat. 

3. Barang darurat (emergency goods) yaitu barang-barang yang 

dibeli konsumen pada saat suatu kebutuhan mendesak, 

misalnya payung,jas hujan. 

b. Barang Toko (Shopping goods) 

Adalah barang-barang yang biasanya dibandingkan berdasarkan 

kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya. Barang toko (shopping goods) dibagi menjadi dua : 

1. Barang toko homogen (homogenous shopping goods) yaitu 

barang-barang yang memiliki kemiripan mutu tetapi cukup 

berbeda dari segi ciri-cirinya sehingga dapat menjadi alasan 

perbandingan dalam berbelanja. 

2. Barang toko heterogen (heterogenous shopping goods) yaitu 

barang-barang yang berbeda dari segi ciri-ciri produk dan 

layanan yang mungkin dianggap lebih penting dari harganya. 
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c. Barang Khusus (Speciality goods) 

Adalah barang-barang yang mempunyai ciri-ciri atau identifikasi 

merek yang unik/khusus dan karena itulah cukup banyak 

konsumen yang bersedia melakukan pembelian secara khusus. 

d. Barang yang tidak dicari 

adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau biasanya 

konsumen tidak terpikir untuk membelinya. 

2. Barang Industri (Industrial goods) 

Adalah barang yang dibeli oleh individu atau oranisasi untuk 

keperluan bisnis atau diproses lebih lanjut. Berdasarkan bagaimana 

mereka memasuki proses produksi dan harganya, barang industri 

dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu : 

a. Bahan baku dan suku cadang (Material and parts) 

Adalah barang-barang yang seluruhnya masuk ke produk produsen 

tersebut. Barang-barang ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

bahan mentah dan bahan baku suku cadang yang diproduksi. 

Bahan mentah dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu produk 

pertanian dan produk alam. Bahan baku dan suku cadang yang 

diproduksi dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan baku 

komponen dan suku cadang komponen.  

b. Barang Modal (Capital items) 

Adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Barang modal 
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meliputi dua kelompok yaitu instalasi dan peralatan. Instalasi 

terdiri atas bangunan misalnya pabrik dan kantor dan peralatan. 

Peralatan meliputi peralatan dan perkakas pabrik yang dapat 

dipindahkan. 

c. Pasokan dan Layanan Bisnis (Supplies and Business Service) 

Adalah barang dan jasa berumur pendek memudahkan 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Pasokan ada dua 

jenis barang yaitu barang pemeliharaan dan perbaikan dan pasokan 

operasional. Pasokan adaah sesuatu yang ekuivalen dengan baranf 

mudah (convenience goods) barang ini dibeli dengan upaya yang 

sangat sedikit dengan melakukan pembelian ulang langsung. 

Sedangkan layanan bisnis meliputi layanan pemeliharaan dan 

perbaikan dan layanan kosultasi bisnis. Layanan pemeliharaan dan 

perbaikan biasanya diberikan berdasarkan kontrak oleh produsen-

produsen kecil atau disediakan oleh produsen peralatan aslinya. 

Layanan konsultasi bisnis biasanya ibeli berdasarkan reputasi dan 

staf pemasok. 

 

2.2.3 Tingkatan Produk 

 Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami 

lima tingkatan produk. Tingkatan produk menurut Kotler dan Keller yang dialih 

bahasakan oleh Bob Sabran (2009:4) : 
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1. Pada tingkatan dasar adalah manfaat inti (core benefit) dimana layanan 

atau manfaat yang benar – benar dibeli pelanggan. Pemasaran harus 

melihat diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat. 

2. Pada tingkatan kedua, pemasaran harus mengubah manfaat inti menjadi 

produk dasar (basic product). 

3. Pada tingkatan ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan 

(expected Product), sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya 

diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. 

4. Pada tingkatan keempat, pemasar menyiapkan tingkatan tambahan 

(augmented product) yang melebihi harapan pelanggan. 

5. Tingkatan terakhir adalah produk potensial (potential product), yang 

mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin 

dialami sebuah produk atau penawaran dimasa depan. 

 

2.3 Media Penyimpanan 

Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa latin medium yang memiliki 

arti “perantara” atau “pengantar”. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi 

Guruan (Association for Education and Communication technology/AECT) 

mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan 

baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program 

instruksional (Asnawir dan Usman, 2002:11). 
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Secara fisik berkas komputer dapat diatur oleh sistem berkas yang 

digunakan oleh media penyimpanan di mana berkas disimpan. Secara logis, 

pengguna membutuhkan sebuah utilitas untuk melakukan manajemen berkas, 

yang sering disebut manajer berkas (file Manager). Contoh dari manajer berkas 

adalah Windows Explorer dalam sistem operasi Windows, Norton Commander, 

Konqueror (dalam KDE), Nautilus (dalam GNOME), Midnight Commander, dan 

DOS Shell (dalam sistem operasi DOS). 

Penyimpanan primer (primary memory) atau disebut juga Memori utama 

(main memory) dan memori internal (internal memory). Komponen ini berfungsi 

sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori dapat berupa 

data atau program. Penyimpanan primer dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

- Random-Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti 

selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data atau 

program selama terdapat arus listrik (komputer hidup). RAM dapat 

menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. 

- Read-Only Memory adalah jenis memori yang hanya bisa dibaca. Disediakan 

oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Selain itu ada pula Cache 

memory, yaitu memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang 

digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. 

- EPROM kependekan dari Erasable Programmable Read Only Memory. 

EPROM berbeda dengan PROM. EPROM adalah jenis chip memori yang 

dapat ditulis pada program secara elektris. Program atau informasi yang 

tersimpan di dalam EPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan 

dapat ditulis kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya 
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merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatile, data yang tersimpan di 

dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan, tidak 

membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi 

atau program yang tersimpan di dalamnya. 

 

2.4 Keputusan Pembelian  

 Konsumen yang akan membeli suatu produk, akan berusaha mencari 

informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Konsumen tersebut biasanya melalui tahapan pengambilan keputusan sebelum 

melakukan pembelian. Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan 

Keller (2009;220) dialihbahasakan oleh Benyamin Molan, yaitu : 

“Tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan    

pembelian produk” 

Menurut Assael, yang dikutip Sutisna dalam buku Perilaku Konsumen 

dan Komunikasi Pemasaran (2003:14), mendefinisikan Keputusan Pembelian 

adalah sebagai berikut :  

“Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk di awali oleh adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan atau disebut need arousal” 

Berdasarkan pengertian tersebut, konsumen melewati tahapan ataupun 

suatu proses keputusan pembelian sebelum melakukan pembelian yang 

sebenarnya. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012: 227) mendefinisikan keputusan 

pembelian sebagai berikut :  
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“Pengambilan keputusan adalah tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara aktual melakukan pembelian produk”  

Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen, ada empat “metode 

Hirarki Tanggapan” menurut Kotler (2009:568), yaitu model AIDA, model 

Hirarki pengaruh, model Adopsi-Inovasi, tahap-tahap Tanggapan Konsumen 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.2 

Model Hirarki Pengaruh, Model Adopsi-Inovasi 

Tahap Model AIDA
Model Hirarki

Pengaruh

Model Adopsi-

Inovasi
Model Komunikasi

Tahap Kognitif

Tahap Perasaan

Tahap Perilaku

Perhatian Kesadaran Kesadaran Pemaparan

Penerimaan

Tanggapan

Pengetahuan

Minat

Keinginan

Tindakan

Menyukai

Kesukaan

Pembelian

Minat

Penilaian

Percobaan

Adaptasi

Kesadaran

Pengetahuan

Perilaku

 

Sumber : Philip Kotler “Manajemen Pemasaran” jilid 2 edisi (2009:633) 

 

Dari model Hirarki di atas, penulis akan menggunakan AIDA model. Yaitu : 

1. Perhatian (Attention) 

Yaitu kesadaran atau munculnya pengetahuan konsumen akan eksistensi suatu 

produk (barang/jasa). Jika banyak konsumen yang tidak menyadari suatu 
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produk, maka tugas pemasar disini adalah membangunkan kesadaran 

konsumen akan produknya. 

2. Minat (Interest) 

Yaitu munculnya ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, 

disini konsumen telah menyadari keberadaan produk dan tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai produk yang ditawarkan. 

3. Keinginan (Desire) 

Yaitu semakin bertambah keinginan konsumen (minat) untuk membeli suatu 

produk, karena ia telah dibekali oleh pengetahuan yang cukup memadai 

mengenai produk tersebut. 

4. Tindakan (Action) 

Yaitu tahap akhir dari proses respon untuk melakukan pembelian produk. 

Hubungan model AIDA dengan kepuasan yaitu tanpa adanya perhatian 

(attention), minat (interest), keinginan (desire), dan tindakan (action) maka yang 

dilakukan perusahaan tidak akan berhasil, karena awal dari konsumen yang ingin 

melakukan pembelian akan melalui proses di atas. Jadi proses respon yang akan 

dilihat hanya sampai tahap tiga yaitu keinginan. 

Memahami prilaku konsumen dan mengenal konsumen tidak pernah 

sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka 

namun bertindak sebaliknya. Mereka mungkin tidak memahami motivasi mereka 

yag lebih dalam, dan menanggapi pengaruh yang mengubah pemikiran mereka 

pada menit-menit terakhir. Bagaimana pun juga, pemasar harus mempelajari 
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keinginan, persepsi, preferensi, serta perilaku belanja dan pembelian sasaran 

mereka. 

Pada umumnya perusahaan yang berfokus pada pelanggan telah berhasil 

dalam menarik pelanggan, dan bukan hanya berhasil mengenalkan produknya ke 

pasar sasaran, tetapi merekapun terampil dalam merekayasa produk. Rekayasa 

produk dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen 

perlu diadakan riset pemasaran untuk mendapatkan dan mengetahui informasi 

tentang apa yang menjadi motivasi mereka dalam melakukan pembelian. 

Perusahaan harus mengetahui proses keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen. Keputusan pembelian konsumen akan melalui tahap yang 

dikemukakan oleh Kotler (2009:224) yaitu: 

1. Pengenalan masalah 

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan 

tertentu. Dengan mengumpulkan sejumlah informasi dari sejumlah konsumen, 

para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Pemasar kemudian dapat 

menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya kedalam dua level. 

Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan penguatan perhatian. 

Pada tahap itu orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi produk. 
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Pada level selanjutnya, orang itu mungkin masuk ke pencarian informasi 

secara aktif. 

3. Evaluasi alternatif 

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, dan model-model yang terbaru 

memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi 

kognatif. Yaitu, model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian 

atas produk dengan sangat sadar dan rasional. 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2007:487) terdapat empat model 

konsumen yang mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengambil 

keputusan, antara lain : 

1. Economic Man. Dalam pasar persaingan sempurna, konsumen sering 

digolongkan sebagai economic man, yaitu orang yang mengambil keputusan 

dengan rasional. Untuk mengambil keputusan yang ekonomis, seseorang harus 

mengenal semua alternatif, mungkin ia dapat membuat urutan tentang 

keuntungan dan kerugian dengan alternatif dan juga dapat 

mengidentifikasikan alternatif terbaik. Meskipun demikian, konsumen jarang 

memiliki informasi yang cukup akurat sehingga kurang memiliki tingkat 

kekuatan dalam motivasi untuk mengambil keputusan yang sempurna. 

2. Passive Man. Berbeda dengan economic man, passive man digambarkan 

sebagai konsumen yang pada dasarnya patuh pada minat melayani diri sendiri 

(self service) dan usaha-usaha pemasar. Konsumen kadang-kadang melakukan 

pembelian secara impulsif dan irasional. 
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3. Cognitive Man. Menggambarkan konsumen sebagai orang yang aktif mencari 

produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan memperkaya kehidupan 

mereka. Model ini memfokuskan pada proses bagaimana konsumen mencari 

dan mengevaluasi informasi dan pengecer yang terpilih. Dalam model ini 

konsumen juga digambarkan sebagai sistem pemroses informasi yang 

mengarahkan pada pembetunkan pilihan dan pada akhirnya kepada pilihan 

pembelian. Berbeda dengan economic man, cognitive man lebih realistis dan 

menggambarkan konsumen sebagai orang yang tidak mencari semua 

informasi yang ada dari setiap pilihan, karena mereka akan menghentikan 

pencarian informasinya setelah mereka mendapatkan informasi yang cukup 

tentang alternatif yang dipilih, dimana informasi ini cukup untuk mengambil 

keputusan. 

4. Emotional Man. Pada kenyataannya, konsumen selalu melibatkan perasaan 

yang dalam atau emosi ketika dihadapkan pada pembelian atau untuk memilki 

sesuatu. Hal ini dapat terlihat ketika konsumen mengambil keputusan yang 

berdasarkan pada emosi tidak menekankan pada pencarian informasi sebelum 

pembelian, tetapi lebih menekankan pada suasana hati (mood), hal ini berarti 

bahwa orang yang emosional tidak dapat membuat keputusan. 

 

2.4.1 Tahap – Tahap Proses Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler dan Keller (2009:235-243). Ada lima tahap yang dilalui 

oleh konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Dan tahap tersebut akan 

dijelaskan dalam gambar 2.3 sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 

Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Model Lima Tahap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2009;224) 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap proses keputusan pembelian 

konsumen : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau 

eksternal.  

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak.. 

3. Evaluasi Alternatif 

Keputusan Pembelian 

Pengenalan Masalah 

Pencarian Informasi 

Evaluasi Alternatif 

Perilaku Pasca Pembelian 
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Bagaimana konsumen mengolah informasi merek yang bersaing dan 

membuat penilaian akhir. Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana 

yang digunakan oleh semua konsumen atau oleh satu konsumen dalam 

semua situasi pembelian.  

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk 

niat untuk membeli merek yang paling disukai.  

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pembelian, apabila konsumen merasakan ketertarikan yang sangat 

atau kepuasan dalam memenuhi kebutuhan, biasanya mereka akan terus 

mengingat hal tersebut. 

2.5 Kepuasan Konsumen 

2.5.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Sebenarnya konsep kepuasan konsumen masih bersifat abstrak. 

Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana maupun kompleks. 

Dalam hal ini peranan setiap individu dalam suatu pelayanan jasa sangatlah 

penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai Kepuasan Konsumen. 

Kepuasan menurut Lovelock-Wright yang di alih bahasakan oleh Widyantoro 

(2007;102) : 
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Kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian mereka 

dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, 

kegembiraan, atau kesenangan. 

Definisi lain dari pakar pemasaran Kotler-Keller yang di alih bahasakan 

oleh Molan (2009;177) menyatakan bahwa : 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian 

kepuasan konsumen mencakup perbedaan antara harapan konsumen dengan 

kinerja yang dirasakan. Harapan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan 

konsumen tentang apa yang diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi 

suatu produk (barang atau jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah 

persepsi konsumen terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk 

yang dibeli. 

 

2.5.2 Strategi Kepuasan Konsumen 

Upaya mewujudkan kepuasan konsumen bukanlah hal yang mudah. 

Namun upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan 

berbagai strategi. Pada prinsipnya strategi kepuasan konsumen akan menyebabkan 

para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya 

merebut konsumen suatu perusahaan. 
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Tjiptono (2006;160) ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk 

dapat meningkatkan kepuasan konsumen, di antaranya : 

a) Relationship marketing 

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, 

dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat business). 

b) Strategi superior customer service 

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan pelayanan 

yang lebih unggul dari pada pesaingnya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan 

dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih. 

Meskipun demikian, melalui pelayanan yang lebih unggul, perusahaan yang 

bersangkutan dapat membebankan harga yang lebih tinggi pada jasanya. Akan 

ada kelompok konsumen yang tidak berkeberatan dengan harga mahal 

tersebut. Selain itu perusahaan dengan pelayanan superior akan meraih laba 

dan tingkat pertumbuhan yang lebih besar daripada pesaingnya yang 

memberikan pelayanan inferior. 

c) Strategi Unconditional Guarantees/Extraordinari Guarantees 

Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan jasa dapat 

mengembangkan augmented service terhadap core service-nya, misalnya 

dengan merancang generasi tertentu atau dengan memberikan pelayanan 

purnajual yang baik. Pelayanan purnajual ini harus pula menyediakan media 
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yang efisien dan efektif untuk menangani keluhan. Meskipun hanya 

membiarkan konsumen melepaskan emosinya, itu sudah cukup baik. Minimal 

persepsi terhadap kepuasan dan kewajaran akan meningkat jika perusahaan 

mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf, serta 

memberikan semacam ganti rugi yang berharga bagi konsumen.  

d) Strategi Penanganan Keluhan yang Efektif 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas (atau bahkan 

pelanggan ’abadi’). Manfaat lainnya adalah (Mudie dan Cottam,1993) : 

 Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki 

hubungannya dengan pelanggan yang kecewa. 

 Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pelanggan yang tidak puas 

akan menceritakan pengalamannya kepada 8 sampai 10 orang lain 

(keluarga, teman, dan sejawat). Dengan demikian citra buruk jasa 

perusahaan dengan mudahnya berkembang di antara mereka, dan ini 

sangat merugikan perusahaan. Kendati demikian, dewasa ini mulai banyak 

perusahaan yang dengan berbagai cara mencoba mendorong agar 

pelanggan menyampaikan ketidakpuasannya petama kali kepada 

perusahaan, sehingga bisa diatasi sebelum tersebar luas. 

 Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam 

pelayanannya saat ini. 
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 Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. 

 Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas lebih baik. 

 

2.5.3 Pengukuran Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen merupakan hal yang bersifat subjektif dan abstrak. 

Namun demikian bukan berarti terlalu sulit untuk mengukurnya karena berbagai 

metode untuk mengukur kepuasan konsumen telah dikembangkan oleh beberapa 

ahli. 

Kotler (2005;72) yang di alih bahasakan oleh Molan mengidentifikasikan 

empat metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan mempermudah para 

pelanggannya guna memasukan saran dan keluhan. Sejumlah perusahaan 

yang berpusat pada pelanggan menyediakan nomer telepon bebas pulsa hot 

lines. 

2. Survey kepuasan pelanggan 

Sejumlah penelitian menunjukan bahwa para pelanggan kecewa pada satu 

dari setiap empat pembelian, kurang dari 5 persen yang akan mengadukan 

keluhan. Kebanyakan pelanggan akan membeli lebih sedikit atau 

berpindah pemasok. Perusahaan yang tanggap mengukur kepuasan 

pelanggan secara langsung dengan melakukan survey secara berkala. 
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Sambil mengumpulkan data pelanggan perusahaan tersebut juga perlu 

bertanya lagi guna mengukur minat membeli ulang dan mengukur 

kecenderungan atau kesediaan merekomendasikan perusahaan dan merek 

ke orang lain. 

3. Belanja siluman (ghost shopping) 

Perusahaan dapat membayar orang untuk berperan sebagai calon pembeli 

guna melaporkan titik kuat dan titk lemah yang dialami sewaktu membeli 

produk perusahaan dan pesaing. Pembelanja misterius itu bahkan dapat 

menguji cara karyawan penjualan di perusahaan itu menangani berbagai 

situasi. Para manajer itu sendiri harus keluar dari kantor dari waktu ke 

waktu, masuk ke situasi penjualan di perusahaannya dan di para 

pesaingnya dengan cara menyamar dan merasakan sendiri perlakuan yang 

mereka terima. Cara yang agak mirip dengan itu adalah para manajer 

menelepon persahaan mereka sendiri guna mengajukan pertanyaan dan 

keluhan dalam rangka melihat cara menangani telepon. 

4. Analisis pelanggan yang hilang 

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli 

atau yang telah beralih ke pemasok lain guna mempelajari alasan kejadian 

itu. Yang penting dilakukan bukan hanya melakukan wawancara terhadap 

pelanggan yang keluar segera setelah berhenti membeli yang juga penting 

adalah memantau tingkat kehilangan pelanggan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar, untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila seseorang 

membutuhkan suatu produk, maka terbayang lebih dahulu ialah manfaat produk, 

setelah itu baru mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar manfaat. Faktor-

faktor itulah yang membuat konsumen mengambil keputusan membeli atau tidak. 

Keragaman produk memiliki hubungan erat dengan keputusan pembelian.   

Menurut Schiffman dan Kanuk, (2007;224) bahwa: “Hal-hal yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk yakni keragaman 

bentuk produk termasuk objek produk, kebiasaan penggunaan produk, niat 

pembelian produk, pengaruh dari orang lain dalam membeli produk. Contohnya 

pembeli banyak percaya pada produk dari merknya, dan nilai tambah 

(keunggulan) dari produk tersebut”. Sedangkan  keputusan pembelian merupakan 

sebuah tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap 

produsen pasti menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk 

memberli produknya. 

 Menurut Kotler (2009), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk 

sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan 

untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, 

(1) perhatian, (2) minat. (3) keinginan, (4) tindakan. Pengertian lain tentang. 
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Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2007: 437) adalah “the 

selection of an option from two or alternative choice”. Dapat diartikan, keputusan 

pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari 

beberapa alternatif pilihan yang ada. 

 Harapan dibentuk oleh pengalaman di masa lalu, pembicaraan dari mulut 

ke mulut, dan iklan perusahaan produk setelah konsumen menerima produk 

tersebut, konsumen membandingkan produk yang dialami dengan produk yang 

diharapkan. Sudah menjadi tugas para penyedia produk untuk “membuktikan” 

atau “menyatakan yang tidak nyata” sesuatu yang dapat memberikan bukti fisik 

dan citra dari penawaran abstrak mereka sehingga konsumen dapat merasakan 

produk-produk (pelayanan) yang diberikan perusahaan untuk kemudian dievaluasi 

oleh konsumen, apakah produk tersebut sesuai dengan yang diharapkan, melebihi 

harapan mereka, ataukah berada di bawah harapan mereka. 

 Pada akhirnya bahwa konsumen, setelah menggunakan pilihan produk dan 

akan membandingkan kualitas produk yang dialami dengan yang diharapkan. Jika 

kualitas produk yang dialami berada di bawah harapan konsumen, maka 

konsumen tidak berminat lagi terhadap penyedia produk tersebut atau merasakan 

kecewa. Sebaliknya jika kualitas produk memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen, maka konsumen akan menggunakan produk tersebut.  

 Apabila konsumen merasa tidak puas terhadap produk yang dibeli, maka 

konsumen tersebut akan meninggalkan perusahaan untuk mencari dan mencoba 

produk dari perusahaan lain dan kemudian membandingkannya atau mereka 

benar-benar pergi meninggalkan perusahaan dan tidak ingin kembali lagi. Sesuatu 
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hal yang penting di sini adalah jika para konsumen melepaskan diri karena mereka 

merasa tidak puas, maka mereka bisa jadi menyebarkan image buruk tentang 

perusahaan dan lambat laun hal tersebut dapat merusak keberadaan suatu 

perusahaan.  

 Akan tetapi jika konsumen merasa puas, maka mereka akan melakukan 

konsumsi yang baru atau pemakaian produk yang lebih besar lagi sehingga 

hubungan dengan konsumen yang bertahan lama untuk jangka panjang akan 

tercapai, sehingga kepuasan konsumen dapat mencapai pelanggan yang loyal/setia 

dan memberikan citra baik bagi perusahaan. Di mana harapan konsumen 

merupakan standar sesungguhnya untuk menilai produk pelayanan suatu 

perusahaan. 

Menurut Lovelock & Wirtz (2007:74) kepuasan adalah suatu sikap yang 

diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Sangat dibutuhkan 

penelitian untuk membuktikan ada atau tidaknya harapan sebelumnya yang 

merupakan bagian terpenting dalam kepuasan. Sedangkan menurut Oliver 

sebagaimana dikutip Tjiptono&Chandra (2011:294), kepuasan adalah fenomena 

rangkuman atribut bersama-sama dengan emosi konsumsi lainnya. Kajian literatur 

kepuasan pelanggan yang dilakukan Giese & Cote (2000) sebagaimana dikutip 

Tjiptono&Chandra (2011:292), mereka mendefinisikan 20 definisi yang diacu 

dalam riset kepuasan pelanggan selama periode waktu 30 tahun, meskipun 

definisi-definisi tersebut bervariasi (bahkan beberapa diantaranya saling tidak 

konsisten satu sama lain), kedua pakar dari Washington State University ini 

menemukan kesamaan dalam hal tiga komponen utama:  
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1. Kepuasan pelanggan merupakan respon (emosional atau kognitif); 

2. Respon tersebut menyangkut fokus tertentu (ekspektasi, produk, pengalaman 

konsumsi, dan seterusnya);  

3. Respon terjadi pada waktu tertentu (setelah konsumsi, setelah pemilihan 

produk/jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif, dan lain-lain).  

 

2.7 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu: “Keputusan Pembelian Media Karya Seni Lagu berpengaruh Terhadap 

Kepuasan Keputusan Tentang Pembelian Karya Seni Pada Media Penyimpanan”. 


