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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pemasaran  

Selama ini pengertian pemasaran sering diartikan dengan penjualan. 

Pengertian pemasaran sebenarnya lebih luas dari kegiatan penjualan. Bahkan 

sebaliknya, penjualan sendiri merupakan sebagian dari kegiatan pemasaran. 

 Tujuan kegiatan pemasaran bukanlah sederhana dan sepihak hanya untuk 

kepuasan konsumen semata terapi tujuan sebenarnya adalah semi keppentingan 

perusahaan juga. Konsumen yang puas karena kebutuhan terpenuhi akan menjadi 

pelanggan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Dengan kata lain tujuan 

perusahaan akan tercapai melalui pencapaian tujuan konsumen. Pemasaran juga 

bukan monopoli kegiatan bisnis yang mendasarkan keuntungan saja. Individual atau 

organisasi nonprofit pun perlu melakukan kegiatan pemasaran untuk pencapaian 

tujuannya. 

 Secara umum pengertian pemasaran merupakan suatu kegiatan pemasar untuk 

menjalankan bisnis (profit atau nonprofit) guna memenuhi kebutuhan pasar dengan 

barang dan atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikan 

melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan 

perusahaa. Namun banyak ahli juga berpendapat mengenai pengertian dari pemasaran 

itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut. 

 Pengertian pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2003;7) yang dialih 

bahasakan oleh Alexander Sindoro, adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak 

lain”. 
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Menurut Lamb, Hair, McDaniel (2001;6) menyatakan pengertian pemasaran 

sebagai berikut : 

“Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan 

konsep, harga, promosi dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan 

individu dan organisasi”. 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Saladin (2003;2) menyatakan 

pengertian pemasaran adalah : 

“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses perencanaan, menjalankan 

konsep, pemetapan harga, promosi dan distribusi barang serta jasa yang dapat 

memuaskan keinginan konsumen dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi. 

 

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk 

berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Semua perusahaan baik itu profit maupun 

nonprofit, harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan konsumen bila ingin tetap 

dapat beroperasi. Kemampuan perusahaan dalam menentukan siapa yang menjadi 

konsumen dari produk atau jasa yang dihasilkan merupakan salah satu  kunci 

keberhasilan bagi perusahaan. Berikutnya perusahaan dapat memfokuskan diri untuk 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen, cara-cara untuk bisa memenuhi kebutuhan 
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konsumen serta mengusahakan agar konsumen tetap memakai produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Disamping itu perusahaan juga harus memiliki 

kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen bahwa produk yang 

mereka hasilkan dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. 

Kotler  dan Amstrong (2003;16) mendefinisikan manajemen pemasaran 

sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, implementasi 

dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi”. 

 

2.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran merupakan suatu alat yang digunakan oleh pemasar yang 

terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi pemasar dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. 

Peran fungsi pwmasar adalah mencapai sasaran perusahaan dengan menghasilkan 

penjualan produk atau jasa yang menguntungkan di pasar sasaran. Strategi fungsional 

pemasaran harus menjadi pedoman para pengambil keputusan (manajer pemasaran) 

dalam menentukan siapa akan menjual apa, dimana, kepada siapa, berapa banyak, dan 

bagaimana caranya. 

Kotler (2002;18) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di 

pasar sasaran”. 

Sedangkan menurut Basu Swastha (2002;74) mendifinisikan bauran 

pemasaran sebagai berikut: 
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“Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan 

dan keingingan konsumen”. 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan dari konsumen atas produknya, perangkat-perangkat tersebut juga dapat 

menjadi suatu alat ukur terhadap seberapa besar tingkat keberhasilan pemasaran yang 

dicapai dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari 

pasar sasaran. 

Kotler  dan Amstrong (2003;79) menyatakn bahwa nauran pemasaran terdiri 

dari 4 (empat) elemen komponen atau lebih dikenal dengan 4P, yaitu : 

1. Product (produk) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh individu, rumah 

tangga maupun organisasi ke dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, 

dibeli maupun dimiliki. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

produk, misalnya jenis produk yang akan dijual seperti kualitas, desain, 

kemasan dan lain sebagainya serta pelayanan yang akan dijual bersama 

produk. 

2. Price (harga) 

Harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu 

produk. Biasanya, harga dihitung dengan nilai uang. Kebijakan dan prosedur 

yang berkaitan dengan harga, antara lain : tingkat harga yang direncanakan, 

kebijakan pemberian harga dan sebagainya. 

3. Place (tempat/distribusi) 

Esensi dari istilah tempat dalam bauran pemasaran adalah menyediakan 

produk kepada konsumen pada tempat yang tepat, waktu yang tepat dan 
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jumlah yang tepat. Tempat yang dimaksud adalah dimana konsumen biasanya 

membeli produk tersebut. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

distribusi atau tempat, misalnya pembentukan hubungan dengan berbagai 

penyedia fasilitas saluran pemasaran untuk menyediakan produk dan 

memberikan pelayanan secara efisien kepada pasar sasaran. 

4. Promotion (promosi) 

Promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan keunggulan dan kelebihan-

kelebihan produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Kebijakan dan prosedur yang menyangkut upaya memperkenalkan produk 

kepada konsumen tersebut, misalnya cara-cara promosi yang akan ditempuh, 

penetapan anggaran untuk promosi. 

 

2.4 Produk 

2.4.1 Pengertian Produk 

 Salah satu komponen bauran pemasran yang terpenting adalah produk. 

Keberadaan produk sendiri merupakan sebagai penentu bagi elemen bauran 

pemasaran yang lain, misalnya penentuan harga, program promosi, maupun kegiatan 

pendistribusiannya. Selain itu produk merupakan sesuatu yang esensial mampu 

memenuhi kebutuhan pasar. Produk ditentukan atau dirancang oleh produsen tetapi 

sebenarnya diproduksi untuk kepentingan pasar juga. Oleh karena itu pengertian 

produk sendiri harus mempertimbangkan pandangan produsen maupun pandangan 

pasar. 

 Kotler  dan Amstrong (2003;337) mendefinisikan produk sebagai berikut : 

“Produk adalah semua yang ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan kebutuhan atau keinginan pemakainya”.  



18 

 

Menurut Lamb Jr. et all yang diterjemahkan pleh Octaveria (2001;414) 

mendefinisikan produk sebagai berikut : 

“Produk adalah segala sesuatu, baik menguntungkan maupun tidak, 

yang diperoleh seseorang melalui pertukaran”. 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2004;139) 

mendefinisikan produk sebagai berikut : 

“Produk adalah 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 pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

kebutuhan”. 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen baik itu berbentuk 

sesuatu yang berwujud (tangible) atau bisa juga berbentuk tidak berwujud 

(intangible) yang diciptakan oleh perusahan untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan para konsumen. 

 

2.4.2 Klasifikasi Produk 

 Perusahaan melakukan klasifikasi produk bertujuan 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. 
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 Menurut Kotler (2005;73) produk dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Barang yang tidak tahan lama (Nondurable goods) 

Yaitu barang yang berwujud yang bisa dikonsumsi dalam sekali atau 

beberapa kali penggunaan saja. Contohnya adalah air minum dan sabun. 

2. Barang tahan lama (Durable goods) 

Yaitu barang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-kali. 

Contohnya pakaian, barang elektronik dan mesin. 

3. Jasa (services) 

Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. 

Akibatnya, jasa biasanya memerlukan lebih banyak pengendalian, 

kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian. Contohnya mencakup 

potongan rambut dan reparasi. 

Selain berdasarkan daya tahannya, Kotler (2005;73) juga 

mengklasifikasikan barang berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk 

tersebut dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi : 

1. Barang Konsumsi (Consumer goods) 

Merupakan produk yang dibeli bertujuan untuk dikonsumsi pribadi atau 

digunakan untuk pengguna akhir. Para pemasar mengkelompokan barang-

barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja terdiri dari : 

A. Barang mudah (Convinience goods) 

Adalah barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen, segera, 

dan dengan usaha yang minim. Contohnya meliputi produk 

tembakau, sabun, dan surat kabar. Barang convinience dibagi menjadi 

tiga yaitu : 
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1) Barang kebutuhan pokok (Staples), yaitu barang yang dibeli 

konsumen secara teratur. Misalnya seorang pembeli mungkin 

membeli secara teratur membeli pasta gigi Crest, saos Heintz, 

dan kue Ritz. 

2) Barang dadakan (Impulse), yaitu barang yang dibeli berdasarkan 

keinginan seketika, tanpa perencanaan atau usaha pencarian. 

Barang impulse seringkali diletakan dekat kasir agar mudah 

terlihat dan konsumen menjadi teringat membelinya. Contonya 

seperti permen dan majalah. 

3) Barang darurat (Emergency), yaitu barang yang dibeli saat 

kebutuhan itu mendesak. Contohnya seperti payung di musim 

hujan, sepatu boot dan obat generik untuk kesehatan. 

B. Barang toko (Shooping goods) 

Adalah barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan 

berdasarkan kesesuaian, kualitas, hargam dan gaya dalam proses 

pemilihan dan pembelian. Contohnya meliputi furniture, pakaian, 

mobil bekas, dan peralatan rumah tangga besar. Barang shopping 

dibagi menjadi dua yaitu :  

1) Barang toko homogen, yaitu barang dengan mutu yang serupa 

tetapi mempunyai harga yang cukup berbeda sehingga dapat 

dijadikan alasan perbandingan dalam berbelanja. Contohnya 

seperti pakaian sehari-hari, komputer, dan TV. 

2) Barang toko heterogen, yaitu barang yang berbeda dalam hal 

keistimewaan dan jasa produk yang mungkin lebih penting dari 

harga. Contohnya adalah obat dan peralatan kosmetik. 

C. Barang khusus (Speciality goods) 
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Adalah barang-barang yang mempunyai ciri-ciri atau identifikasi 

merek yang unik dan karena itulah cukup banyak pembeli yang 

bersedia melakukan upaya pembelian secara khusus. Contohnya 

meliputi mobil, komponen stereo, dan peralatan fotografi 

D. Barang yang tidak dicari (Unsought goods) 

Adalah barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui 

namun secara normal konsumen tidak berfikir untuk membelinya. 

Produk-produk baru seperti pendeteksi asap dan pengolahan 

makanan adalah barang unsought hingga konsumen diberi tahu 

tentang produk ini melalui iklan. Contohnya seperti asuransi jiwa, 

tanah kuburan, batu nisan, dan ensiklopedia. 

2. Barang Industri (Industrial goods)    

Adalah barang yang dibeli oleh individu atau organisasi 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 dan suku cadang yang diproduksi. 

Bahan mentah menjadi dua kelompok utama, yaitu produk pertanian 

(misalnya gandum, kapas, ternak, buah dan sayuran) dan produk alam 

(misalnya ikan, kayu, minyak mentah, biji besi). Bahan baku dan suku 

cadang yang diproduksi dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan baku 

komponen (contohnya besi, benang, semen, dan kabel) dan suku 

cadang komponen (misalnya mesin kecil dan ban). 
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B. Barang modal (Capital items) 

Adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan 

atau pengelolaan produk jadi. Barang modal meliputi dua kelompok 

yaitu instalasi dan peralatan. Instalasi terdiri atas bangunan (misalnya 

pabrik dan kantor) dan peralatan (misalnya generator, bor, komputer 

mainframe, dan elevator). Peralatan meliputi peralatan dan perkakas 

pabrik yang dapat dipindahkan (misalnya perkakas tangan, dan truk 

pengangkut) dan peralatan kantor (misalnya komputer pribadi dan 

meja). 

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 (seperti cat, paku, dan sapu) dan 

pasokan operasional (seperti pelumas, batu bara, kertas tulis, dan 

pensil). Pasokan adalah sesuatu yang ekuivalen dengan barang mudah 

(convinience goods) barang ini dibeli dengan upaya yang sangat 

sedikit dengan melakukan pembelian ulang langsung. Sedangkan 

layanan bisnis meliputi layanan pemeliharaan dan perbaikan (misalnya 

pembersihan jendela, perbaikan mesin foto copy) dan layanan 

konsultasi bisnis ( misalnya hukum, konsultasi manajemen dan iklan). 

Layanan pemeliharaan dan perbaikan biasanya diberikan berdasarkan 

kontrak oleh produsen-produsen kecil atau disediakan oleh produsen 

peralatan aslinya. Layanan konsultasi bisnis biasanya dibeli 

berdasarkan reputasi dan staf pemasok. 
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2.4.3 Tingkatan Produk  

Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami lima 

tingkatan produk. Tingkatan produk menurut Kotler (2005;69) ada lima tingkatan 

produk, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat inti (Core Benefit) 

Merupakan tingkatan paling dasar, yaitu menfaat atas jasa yang 

sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Contohnya adalah seorang tamu hotel 

membeli “istirahat dan tidur”. 

2. Produk dasar (Basic Product) 

Merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umun yang diperoleh dari 

produk yang dikonsumsi. Contohnya adalah sebuah kamar hotel 

mencakup kamar mandi, tempat tidur, handuk, meja rias, meja tulis, dan 

lemari pakaian. 

3. Produk yang diharapkan (Expected Product) 

Merupakan seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan oleh 

pembeli ketika membeli suatu produk. Contohnya adalah tamu hotel 

mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu baca, dan 

ketenangan. 

4. Produk yang ditingkatkan (Augment Product) 

Merupakan produk yang memiliki manfaat tambahan yang lebih dari 

expected product atau yang melampaui harapan pelanggan. Contohnya 

adalah suatu hotel dapat meningkatkan produknya dengan menyertakan 

televisi dengan alat pengendali jarak jauh (remote control), bunga segar, 

check-in yang cepat, check-out yang segera, dan lain-lain. 

5. Calon produk (Potential Product) 

Merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin 

dialami sebuah produk di kemudian hari. Produk potensial menekankan 

pada evolusi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif 

untuk memuaskan dan membedakan tawaran pesaing. Contohnya adalah 
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suatu hotel menyediakan kamar president suite dengan fasilitas yang 

mewah. 

 

2.5 Atribut Produk 

2.5.1 Pengertian Atribut Produk 

 Atribut produk merupakan suatu alat yang dapat melengkapi manfaat utama 

produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Oleh karena itu produk-produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan 

dari produk perusahaan lainnya. 

Tjiptono (2007;103) mendefinisikan atribut produk sebagai berikut : 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipa ndang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian”. 

Sedangkan Kotler  dan Amstrong (2001;354)  adalah sebagai berikut :  

“Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa 

melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan” 

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

atribut produk adalah semua unsur yang ada pada produk yang mencerminkan 

pengembangan produk tersebut untuk dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian. 

 

2.5.2 Unsur-unsur dalam Atribut Produk 

 Tjiptono (2003;104) dan Simamora (2001;195) mengungkapkan bahwa 

unsur-unsur yang terpenting dalam atribut produk diantaranya meliputi merek, 
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kemasan, pemeberian label (labeling), jaminan (garansi), harga dan pelayanan. 

Berikut ini merupakan penjelasannya : 

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. Ada perbedaan yang cukup besar antara 

produk dan merek. Produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan pabrik. Sedangkan 

merek merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. Bila produk bisa dengan mudah 

ditiru pesaing, maka merek selalu memiliki keunikan yang relative sukar ditiru. 

Menurut Tjiptono (2003;104) merek sendiri digunakan untuk beberapa 

tujuan, yaitu : 

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam membedakan produk suatu 

perusahaan dengan produk pesaingnya. Ini akan memudahkan konsumen 

untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang. 

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, 

serta prestise tertentu kepada konsumen. 

d. Untuk mendalikan pasar. 

2. Kemasan 

Pengemasan (packaging) merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkusan (wrapper) 

untuk suatu produk. Kemasan yang inovatif dapat memberikan perusahaan 

keunggulan terhadap pesaingnya. 
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 Fungsi utama kemasan menurut Simamora (2001;157) adalah : 

a. Melindungi produk 

Melindungi produk selama pengangkutan, penyimpanan di gudang, di toko 

selama produk itu belum habis dikonsumsi pembelinya. Dengan kemasan 

yang bermutu diharapkan produk dapat terhindar dari pengotoran, penyusutan 

dan kerusakan. 

b. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen 

Dengan adanya kemasan, ukuran dan desain produk dapat dirancang 

sedemikian rupa yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi 

konsumen. 

c. Mempromosikan produk kepada konsumen 

Sama seperti pakaian bagi manusia, kemasan juga dapat meningkatkan daya 

tarik produk. Selain karena enak dipandang, pada kemasan juga dapat 

diinformasikan fitur, penggunaan, manfaat dan citra (image) produk. 

3. Pemberian label (Labeling) 

Label merupakan informasi tertulis tentang produk yang dicetak pada badan 

kemasan. Label menampilkan beberapa fungsi. Pada tingkatan paling akhir, label 

mengidentifikasi produk atau merek, seperti nama Sunkist yang ditempel pada 

jeruk. Label juga 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. Kalau memang ketentuan pemerintah 

sudah ada, perusahaan harus memberikan label pada produknya, contohnya 

semen, sayuran, makanan cepat saji, dan lain-lain. 
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4. Jaminan (garansi) 

Jaminan merupakan janji yang menjadi kewajiban produsen atas produknya 

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

ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. 

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

Dewasa ini jaminan sering kali dimanfaatkan sebagai aspek promosi terutama 

pada produk-produk tahan lama. 

5. Harga  

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan yang 

diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang diperlukan konsumen 

untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan atau kepemilikan barang 

atau jasa. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga 

yang tepat. Bagi pembeli harga memberikan dampak ekonomis dan psikologis. 

Dampak ekonomisnya berkaitan dengan daya beli, sebab harga merupakan 

biaya (cost) bagi pembeli. Semakin tinggi harga, semakin sedikit produk yang 

bisa mereka beli begitu juga sebaliknya. Sedangkan dampak psikologisnya yaitu 

apabila harga suatu produk tinggi maka mencerminkan kualitas tinggi dan harga 

rendah mencerminkan kualitas rendah pula. 

6. Pelayanan  

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan siapapun. 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 dipasar. 
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 Sedangkan Kotler dan Amstrong (2003;347) mengkategorikan atribut 

produk menjadi tiga bagian yaitu  : 

1. Kualitas produk 

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 

produk-produk pesaing yang setingkat. Yang dimaksud superior disini adalah 

penyajian manfaat yang lebih banyak jenisnya dan lebih tinggi nilainya 

dibandingkan dengan produk pesaing lainnya, hanya perusahaan yang 

mempunyai kualitas yang terbaik yang akan berhasil dalam memenangkan 

persaingan. 

2. Fitur produk 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk perusahaan 

terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Menjadi produsen awal yang 

mengenal fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap bernilai menjadi salah satu 

cara efektif untuk bersaing. Beberapa produsen yang inovatif selalu berusaha 

menciptakan fitur-fitur produk yang lebih menarik dibandingkan dengan produk 

pesaing mereka dan itu merupakan salah satu cara efektif untu memenangkan 

persaingan. 

3. Gaya dan desain produk 

Cara lain untuk menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya dan 

desain roduk yang khas. Konsep desain lebih luas dibandingkan dengan gaya. 

Gaya mengedepankan tampilan luar dan semata-mata menjelaskan penampilan 

produk tertentu. Sedangkan desain yang baik dapat memberikan kontribusi dalam 

hal kegunaan produk dan juga penampilannya. Desain dapat menjadikan alat 
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persaingan yang sangat baik bagu armada pemasaran perusahaan. Produk dengan 

desain yang canggih dapat menarik minat pembeli. Oleh karena tu desain produk 

yang menarik pemandangan (eye catching) konsumen dapat berfungsi sebagai 

salah satu sarana untuk menunjang kemampuan bersaing. Selain eye catching 

desain produk harus dapat membantu meningkatkan nilai penggunaak produk 

misalnya kemudahan, ketangguhan dan keamanan penggunaannya serta 

kemudahan pengepakan dan pengiriman barang. Gaya dan design yang baiak 

dapat menarik perhatian dan memberikan keunggulan bersaing di pasar sasaran. 

 

2.5.3 Pendekatan Atribut Produk 

Menurut Simamora (2004;17), proses evaluasi dalam diri konsumen untuk 

memutuskan suatu keputusan pembelian berdasarkan atribut produk sulit untuk 

diketahui, adapun penjelasan yang dapat dijabarkan dalam pemasaran adalah melalui 

asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Pertama, diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai kumpulan 

atribut. 

2. Kedua, tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan masing-masing. Konsumen memiliki penekanan yang 

berbeda-beda dalam menilai atribut apa yang paling penting. 

3. Ketiga, konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak 

produk pada setiap atribut. 

4. Keempat, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam 

sesuai dengan perbedaan atribut. 

5. Kelima, konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda 

dengan atribut yang berbeda melalui prosedur evaluasi. 
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2.6 Perilaku Konsumen 

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula strategi 

yang harus dijalani perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. Untuk itu perusahaan 

perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam hubungannya dengan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Dalam menentukan jenis produk 

atau jasa, konsumen selalu mempertimbangkan tentang produk atau jasa apa yang 

dibutuhkan, hal ini dikenal dengan perilaku konsumen. 

Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, 

yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya 

menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik 

pembeli. Kedua, perilaku konsumen dapat membantu pengambil keputusan untuk 

membuat kebijakan publik. Misalnya dengan mengetahui bahwa konsumen akan 

banyak menggunakan tranportasi pada saat lebaran, makan pengambil keputusan 

membuat dapat merencanakan harga tiket transportasi di hari raya tersebut. Aplikasi 

ketiga adalah dalam hal pemasaran soasial (social marketing), yaitu penyebaran ide di 

antara konsumen. Dengan memahami sikap konsumen dalam menghadapi sesuatu, 

seseorang dapat menyebarkan ide dengan lebih cepat dan efektif. 

2.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Antara perilaku konsumen dengan keputusan pembelian suatu produk sangat 

erat keterkaitannya. Hai ini karena pemahaman mengenai perilaku konsumen itu 

sendiri dapat mampu menjawab atas pertanyaan seperti apa (what) yang dibeli, 

dimana membeli (where), bagaimana kebiasaan (how often) membeli dan dalam 

keadaan apa (under what condition) barang-barang dan jasa-jasa dibeli. Keberhasilan 

perusahaan dalam pemasaran perlu didukung pemahaman yang baik mengenai 

perilaku konsumen, karena dengan memahami perilaku konsumen perusahaan dapat 

merancang apa saja yang diinginkan konsumen. 
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 Kotler dan Amstrong (2001;195) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

berikut : 

“Perilaku membeli dan mengkonsumsi akhir, individu dan rumah tangga 

yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi”. 

Sedangkan menurut Engel et al (1994)  yang dikutip oleh Simamora 

(2002;1-2) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut : 

“Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung untuk 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 

ini”. 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kosumen 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun rumah tangga untuk 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa sebagai konsumsi 

pribadi yang sebelumnya melewati proses keputusan untuk memilih produk dan jasa 

mana yang akan mereka konsumsi. 

 

2.6.2 Model Perilaku Konsumen 

 Menurut Kotler (2005;203) model perilaku konsumen dapat digambarkan 

sebagai berikut :   
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Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

  

  

 

 

 

Sumber : Philip Kotler (2005;203) 

 Rangsangan pemasaran terdiri dari empat p (4P), yaitu : Product, Price, Place 

dan Promotion. Sedangkan rangsangan lain yang juga mempunyai kekuatan dalam 

lingkungan pembeli terdiri dari ekonomu, teknologi, politik dan budaya. Semua 

rangsangan ini akan memasuki kesadaran para pembeli atau kotak hitam pembeli, 

dimana semuanya itu berubah menjadi respon pembeli yang diamati, yaitu pemilihan 

produk, pemilihan merk, pemilihan saluran pembelian, penentuan waktu pembelian 

dan jumlah pembelian. Pemasar ingin memahami bagaimana rangsangan diubah 

menjadi respon dalam kotak hitam pembeli, yang mempunyai dua bagian. Pertama 

karakteristik pembeli yang mempengaruhi bagaimana dia menerima dan bereaksi 

terhadap rangsangan. Kedua, proses keputusan pembelian itu sendiri mempengaruhi 

tingkah laku pembelian. 
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2.7 Minat Beli Konsumen  

 Dalam usaha untuk menarik dan menumbuhkan minat beli konsumen, 

pemasar harus terlebih dahulu memahami bagaimana konsumen mengambil 

keputusan. Menurut Howard  yang dikutip oleh  Durianto  dan Liana (2004;44) 

minat beli didefinisikan sebagai berikut : 

“Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu”. 

 Sedangkan menurut Davidson (2004;140) minat beli dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Minat beli konsumen merupakan serangkaian unsur-unsur yang 

mencerminkan hasrat dan keinginan konsumen”. 

Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut : 

1. Tersedianya ruang dan waktu (Convinience location and hours) 

Yaitu tingkat kemudahan konsumen untuk menjangkau lokasi dan waktu 

berbelanja. 

2. Suasana toko (Store atmosphere) 

Yaitu kesadaran penjual yang dirasakan konsumen pada saat berbelanja 

sehingga diharapkan menimbulkan minat beli. 

3. Barang dagangan (Merchandise) 

Yaitu kesesuaian kebutuhan konsumen dengan barang yang ditawarkan 

penjual. Konsumen biasanya mengharapkan variasi atau adanya pilihan dan 

perbedaan macam-macam barang. 

4. Harga (Price) 

Yaitu harga jual yang diinginkan konsumen sesuai dengan nilai barang dan 

jasa yang ditawarkan oleh penjual. 

5. Informasi dan interaksi pribadi (Information and personal interaction) 
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Yaitu informasi tentang barang yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan 

hubungan sumber daya manusia yang dimiliki penjual dengan konsumen 

berlangsung dengan baik. 

6. Pelayanan (Service) 

Yaitu jenis pelayanan penjual yang diinginkan konsumen sesuai dengan 

barang dan transaksi, misalkan : memberikan kredit, pengantaran barang, 

pemasangan dan cara-cara lain yang ditunjukan supaya lebih menarik bagi 

konsumen. 

 Menurut Bearman (2001;202), tumbuhnya minat beli konsumen disebabkan 

oleh unsur-unsur yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 

1. Rangsangan 

Rangsangan merupakan suatu isyarat yang ditunjukan untuk mendorong atau 

menyebabkan seseorang bertindak. 

2. Kesadaran 

Merupakan sesuatu yang memasuki pikiran seseorang. Kesadaran dipengaruhi 

oleh pertimbangan atas barang atau jasa itu sendiri. 

3. Pencarian informasi 

Aspek pencarian informasi terdiri dari enam bagian, yaitu : 

a. Informasi intern 

Bersumber dari pribadi konsumen itu sendiri dalam memilih barang atau 

jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

b. Informasi ekstern 

Informasi yang diperoleh dari luar diri konsumen, seperti iklan (media 

cetak dan penjualan langsung) dan sumber sosial (keluarga, teman, 

kolega). 

c. Memastikan sifat yang khas dari setiap pilihan yang ada 

Pada tahap ini, konsumen mengumpulkan informasi yang berhubungan 

dengan ciri dan sifat dari setiap pilihan. Setelah menentukan pilihannya, 

maka konsumen memutuskan barang yang akan dibelinya. 



35 

 

d. Pemilihan alternatif 

Tahap ini dilakukan jika beberapa barang atau jasa merupakan suatu 

pilihan yang sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi alternatif yang 

tersedia. 

e. Pembelian 

Suatu tahap dimana konsumen telah menentukan pilihannya dan benar-

benar bertindak membeli barang atau jasa tersebut dengan mengeluarkan 

sejumlah uang untuk ditukar dengan barang atau jasa yang diperolehnya. 

Didalam pembelian terdapat faktor atas reaksi yang mempengaruhinya, 

antara lain : 

1. Tempat pembelian 

2. Bentuk pembelian 

3. Barang atau jasa yang tersedia  

f. Tempat dimana membeli 

Tempat pembelian merupakan salah satu pertimbangan konsumen ketika 

akan membeli barang atau jasa. Sebuah toko atau penyalur yang memiliki 

citra yang baik dalam pandangan konsumen akan merangsang konsumen 

untuk berbelanja lebih lanjut, sehingga diharapkan konsumen terbiasa 

membeli ditempat yang sama. 

 

2.7.1 Jenis-jenis Pembelian 

 Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan (2005;221), perilaku 

pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat 

perbedaan antara merek dibagi menjadi empat jenis, yaitu : 

1. Perilaku pembelian yang kompleks (Complex buying behaviour) 

Dalam perilaku pembelian yang rumit terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

a. Pembelian mengembangkan keyakinan mengenai produk tertentu. 

b. Mengembangkan dan membangun sikap terhadap produk tersebut. 
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c. Membuat pilihan yang penuh pemikiran. 

Konsumen termasuk kedalam complex buying behaviour ketika mereka 

sangat dilibatkan dalam pembelian dan sadar akan perbedaan signifikan 

diantara merek. 

2. Perilaku pembelian yang mengurangi ketidakefisienan (Dissonance-

reducing buter behaviour) 

Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian tetapi melihat 

sedikit perbedaan diantara merek. Keterlibatan tinggi didasari oleh fakta 

bahwa pembeli mahal, jarang dilakukan, dan beresiko. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan (Habitual buying behaviour) 

Banyak produk dibeli dibawah kondisi keterlibatan konsumen rendah dan 

tidak ada perbedaan nyata diantara berbagai merek. 

4. Perilaku pembelian mencari keragaman (Variety-seeking buying behaviour) 

Berbagai situasi pembelian dikarakteristikan oleh keterlibatab rendah, 

tetapi perbedaan merek yang signifikan. Konsumen banyak melakukan 

pertukaran merek, hal ini terjadi karena alasan variasi bukan karena ketidak 

puasan. 

 

2.8  Pengambilan Keputusan Pembelian 

Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang 

mendasari seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk atau 

merek. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan 

dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar dirinya, baik itu berutpa 

rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. Rangsangan 

tersebut kemudian diproses dalam diri, sesuai dengan karakteristik pribadinya, 

sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen 

yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat komplek, dan salah 

satunya adalah motivasi konsumen untuk membeli. Jika seseorang mempunyai 

motivasi yang tinggi terhadap objek tertentu, maka dia akan terdorong untuk 
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berperilaku menguasai produk tersebut. sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia 

akan mencoba untuk menghindari ibjek yang bersangkutan. Implikasinya dalam 

pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk 

atau merek yang ditawarkan pemasar atau tidak. 

Kotler dan Amstrong (2005;227) mendefinisikan keputusan pembelian 

sebagai berikut :  

“Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara aktual melakukan pembelian produk”. 

 

2.8.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Keputusan Pembelian 

 Perilaku pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Kotler (2006;202), 

menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan pembelian tersebut 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kebudayaan (Culture), faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Pemasar 

harus memahami peran yang dimainkan oleh budaya, sub-budaya, dan kelas 

sosial pembeli. 

a. Budaya (culture), adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. Budaya dapat didefinisikan sebagai suatu simbol dan 

fakta yang kompleks, yang diciptakan oleh manusia dan diwariskan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Perilaku konsumen biasanya dapat dipelajari 

dari lingkungan sekitarnya. Sehingga nilai, presepsi, preferensi, dan perilaku 

antara seseorang yang tinggal pada daerah tertentu dapar berbeda dengan 

orang lain yang berada di lingkungan yang lain pula. 
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b. Sub-budaya (subcultures), setiap budaya memiliki kelompok-kelompok kecil 

yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku 

anggotannya. Sub-budaya dibedakan menjadi emoat kelompok yaitu 

kelompok kebangsaan, kelompok keagamaan, wilayah geografis, dan 

kelompok ras. 

c. Kelas sosial (social classes), yaitu sebuah kelompok yang relatif homogen 

dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah 

urutan jenjang dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, 

tingkah laku yang sama. Kelas sosial tidak ditentukan oleh faktor tunggal 

seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, 

pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Secara umum kelas sosial dibagi 

menjadi tiga, yaitu upper class, midlle class, dan lower class. 

2. Sosial (Social), perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti kelompok preferensi, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen. 

a. Kelompok acuan (references groups), perilaku seseorang sangat dipengaruhi 

oleh berbagai kelompok. Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah 

kelompok-kelompok yang memberi pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok preferensi dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

1) Kelompok keanggotaan (membership groups), yaitu kelompok dimana 

seseorang menjadi anggotanya dan mereka saling berinteraksi. 

Kelompok keanggotaan dibagi menjadi dua yang pertama yaitu 

kelompok primer (primary groups) dan yang kedua adalah kelompok 

sekunder (secondary groups). 

2) Kelompok dimana seseorang bukan merupakan anggotanya, yang terdiri 

dari kelompok aspirasi (aspirational group) dan kelompok dissosiasi 

(dissociative group) 
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b. Keluarga (family), keluarga dapat didefinisikan sebagai kelompok yang tersiri 

dari dua orang atau lebih yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau 

adopsi dan tinggal bersama. Keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap perilaku pembelian dan hal tersebut dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

1) Keluarga sebagai sumber orientasi (family of orientation), terdiri dari 

orang tua. Dari orangtua lah seseorang memperoleh oriantasi terhadap 

agama, politik dan ekonomi, ambisi pribadi, harga diri dan cinta kasih. 

2) Keluarga sebagai smber keturunan (family of procreation), yaitu terdiri 

dari pasangan suami dan istri beserta anaknya, 

3. Pribadi (personal), keputusan pembeli juga dipengaruhi karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi beberapa hal, yaitu : 

a. Usia dan tahap siklus hidup (age and stage in the life cycle), orang akan 

mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. 

Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia. Pembelian 

dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga. Sehingga pemasar hendaknya 

memperhatikan perubahan minat pembelian yang terjadi berhubungan dengan 

daur hidup manusia. 

b. Pekerjaan (working), pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa 

yang dibelinya. Dengan demikian pemasar dapat mengidentifikasikan 

kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas 

rata-rata terhadao produk mereka.  

c. Lingkungan ekonomi (economi circumstances), keadaan ekonomi sangat 

mempengaruhi pilihan produk. Pemasar yang produknya peka terhadap 

pendapatan dapat dengan seksama memperhatikan kecenderungan dalam 

pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Jadi jika indikator-indikator 
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ekonomi tersebut menunjukan adanya resesi maka pemasar dapat mencari 

jalan untuk menetapkan posisi produknya. 

d. Gaya hidup (life style), orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial dan 

pekerjaan yang sama dapat mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup 

seseorang menunjukan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang 

tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya. Konsep gaya hidup 

apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat membantu untuk 

memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana nilai-

nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. 

e. Kepribadian dan konsep diri (personality and self concept), tiap orang 

mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang unik 

yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungan sendiri. 

Kepribadian sangat bermanfaat untuk menganalisi perilaku konsumen bagi 

berbagai pilihan produk dan merek. Atau pemasar juga dapat menggunakan 

konsep diri atau cerita diri seseorang. Untuk memahami perilaku konsumen, 

pemasar dapat melihat pada hubungan antara konsep diri dan harta yang 

dimiliki seseorang. Konsep diri ini telah berbaur dalam tanggapan konsumen 

terhadap citra mereka. 

4. Psikologis (psychological), pada saat tertentu seseorang mempunyai banyak 

kebutuhan. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, 

yaitu kebutuhan yang timbul dari keberadaan fisiologis, yaitu kebutuhan yang 

timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri 

atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Pilihan pembelian seseorang 

juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologi, yaitu : 

a. Motivasi (motivation), kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak 

cukup kuat untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat 

tertentu. Suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu 
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telah mencapai tingkat tertentu. Motif adalah suatu kebutuhan yang memadai 

untuk mendorong seseorang bertindak. 

b. Persepsi (perception), seseorang yang termotivasi akan siap bertindak. 

Bagaimana tindakan sebenarnya seseorang yang termotivasi akan 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses 

yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengirganisasi, dan 

menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia 

yang memiliki arti. 

c. Pembelajaran (learning), pembelajaran meliputi perilaku seseorang yang 

timbuk dari pengalaman. Secara teori, pembelajaran seseorang dihasilka 

melalui dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan dan penguatan. Para 

pemasar dapat membangun permintaan akan produk dengan 

menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, dengan menggunakan 

isyarat motivasi, dan dengan memberikan penguatan yang positif. 

d. Keyakinan dan sikap (confidence and attitude), melalui tindakan dan proses 

belajar, orang akan memdapatkan keyakinan dan sikap yang kemudian 

mempengaruhi perilaku pembeli. Keyakinan adalah gambaran pemikiran 

yang dianut seseorang tentang gambaran sesuatu. Sedangkan sikap adalah 

organisasi dari motivasi, perasaaan emosional, persepsi, dan proses kognitif 

kepada suatu aspek. Keyakinan dapat berupa pengetahuan, pendapatan atau 

sekedar percaya. Kepercayaan inilah yang akan membentuk citra produk dan 

merek. Sedangkan sikap menuntun orang untuk berperilaku secara relatif 

konsister terhadap objek yang sama. 
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2.8.2 Tahapan-tahapan Proses Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler (2006;224) terdapat lima tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian konsumen. Kelima tahapan proses pengambilan keputusan 

pembelian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai pada saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Seorang pemasar harus dapat mengidentifikasi keadaan yang memicu 

kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, 

pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan 

minat akan suatu kategori prosuk. Pemasar kemudian dapat mengembangkan 

strategi pemasar yang memicu minat konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi 

lebih banyak. Pencarian informasi dapat dibagika menjadi dua tingkat. Situasi 

pencarian yang lebih ringan dinamakan perhatian yang menguat. Pada tingkat itu 

seseorang hanya menjadi lebih peka terhadap informasi tentang produk. Pada 

tingkat selanjutnya, orang itu memasuki pencarian aktif informasi dengan 

mencari bahan bacaan, menelepon teman dan mengunjungi toko untuk 

mempelajari produk. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-

sumber informasi utama yang akan menjadi acuan konsumen dan pengaruh 

relatif tiap sumber terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi 

konsumen digolongkan dalam empat kelompok yaitu : 

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

b. Sumber komersil : iklan, wiraniaga, penyalur, pemasar, pajangan di toko. 

c. Sumber publik : media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 

d. Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 
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3. Evaluasi Alternatif 

Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah pilihan 

mengenai produk sejenis. Pemilihan alternatif ini melalui beberapa tahap suatu 

proses evaluasi tertentu. Sejumlah konsep dasar akan membantu memahami 

proses ini. Yang pertama adalah sikap produk, bahwa setiap konsumen 

mamandang suatu produk sebagai himpunan dari sifat atau ciri tertentu dan 

diseduaikan dengan kebutuhannya. Kedua adalah konsumen mencari keuntungan 

dari produk-produk yang ditawarkan tersebut. dan yang ketiga adalah konsumen 

memandang tiap produk sebagai kumpulan atribut produk yang memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam memberikan kauntungan yang dapat 

memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk referensi atas merek-merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk niat untuk membeli produk yang 

disukai. Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi kecenderungan untuk 

melakukan keputusan pembelian. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, 

sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan 

bergantung pada dua hal yaitu intensitas sikap negatif orang lain terhadap 

alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti 

keinginan orang lain. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor situasi yang 

tidak terinspirasi yang dapat muncul dan dapat mengubah niat pembelian. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk konsumen akan mengalami level kepuasan atau level 

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli 

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Selain itu pemasar harus 

dapat memantau tiga perilaku pasca pembelian, yaitu : 

a. Kepuasan pasca pembelian 
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Yang menunjukan bagaimana pembeli sangat puas, puas, atau tidak puas 

setelah melakukan pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari 

seberapa dekat harapan pembeli terhadap suatu produk dengan kinerja yang 

dirasakan pembeli atas produk tertentu. 

b. Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi tindakan selanjutnya. Jika konsumen puas maka ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk 

tersebut. sedangkan pelanggan yang tidak puas akan melakukan sebaliknya, 

mereka akan membuang atau mengembalikan produk tersebut atau mereka 

akan mengambil tindakan produk seperti mengajukan keluhan ke perusahaan, 

pergi ke pengacara atau mengaju ke kelompok-kelompok lain (seperti 

lembaga-lembaga bisnis, swasta atau pemerintah). 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Pemasar juga harus memantau begaimana pembeli memakai dan membuang 

produk. Jika konsumen menyimpan barang tersebut ke dalam lemari, maka 

kemungkinan produk tersebut tidak memuaskan. Jika mereka menjual atau 

memperdagangkan produk, penjualan produk baru akan menurun. Jika 

konsumen menemukan kegunaan baru dari produk, pemasar harus 

mengambangkan produk tersebut. Jika konsumen menjual produk tersebut 

pemasar harus mengetahui bagaimana mereka menjualnya, terutama jika 

produk tersebut bisa merusak lingkungan. 

Dalam membahas proses keputusan pembelian, Kotler (2003;633) juga 

membahas beberapa model hirearki tanggapan yang diambil dari sumber-sumber 

lainnya.  
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Gambar 2.2 
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 Dalam prakteknya, hanya sedikit pesan yang mampu membawa konsumen 

melakukan semua tahap, dari tahap kesadaran sampai tahap pembelian. Tetapi 

kerangka AIDA tersebut mengusulkan mutu yang diharapkan dari pertama kalinya 

konsumen melihat sampai terjadinya pembelian. Model AIDA itu sendiri terdiri dari 

empat variabel, yaitu : 

1. Mendapatkan perhatian (Attention) adalah bagaimana caranya produk tersebut 

dapat menarik perhatian calon konsumen seperti tingkat kepekaan dan 

pengetahuan terhadap produk. 

2. Mempertahakan minat (Interest) dimana harus menyatakan manfaat produk, 

mutu produk, dan atribut-atribut lainnya yang ingin disampaikan oleh 

perusahaan, sehingga menimbulkan adanya rasa ingin tahu terhadap produk 

tersebut. 

3. Menimbulkan keinginan (Desire) dimana dengan brand image tersebut dapat 

membangkitkan keinginan calon konsumen untuk mencoba dan ingin memiliki. 

4. Memperoleh perlakuan (Action) yang pada akhirnya mendorong calon konsumen 

untuk membeli produk tersebut. 

 

2.9 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Tjiptono (2007;103) mendifinisikan “Atribut produk adalah unsur-unsur 

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan”.  

Atribut produk dapat dikatakan pula sebagai segala sesuatu yang melengkapi 

manfaat utama produk sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Unsur-unsur 

yang ada dalam atribut produk itu sendiri meliputi merek, kemasan, pemberian label, 

garansi, harga dan juga pelayanan. Atribut produk dapat dipandang secara objrktif 

atau tampilan fisik produk maupun secara subjektif atau melalui pandangan dari 
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konsumen. Jika dilihat dari sudut pandang penampilan fisik produk maka belum tentu 

hal tersebut searah dengan atribut produk menurut pandangan atau penilaian dari 

konsumen itu sendiri. Dengan demikian perusahaan sebagai pemasar dari produk itu 

sendiri dituntut untuk merancang, menciptakan lalu merealisikan sebuah atribut untuk 

produk yang dapat diterima oleh konsumen. Karena kebanyakan dari konsumen 

melihat atribut sebagai suatu keseluruhan isi dari produk sebelum mereka melakukan 

pembelian. Jadi, atribut yang terdapat pada suatu produk mengidentifikasikan siapa 

penjual atau pembuat dari barang atau jasa tertentu, dan didalamnya merupakan janji 

penjual untuk memberikan tampilan manfaat dan jasa tertentu untuk membeli. 

Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, terdapat banyak pengaruh yang 

mendasari konsumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk atau 

merek. Pada kebanyakan hal, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan 

dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik itu berupa rangsangan 

pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. Mengetahui produk yang 

mereka butuhkan serta manfaat dan kegunaan dari produk yang dipilih juga menjadi 

salah satu alasan konsumen melakukan keputusan pembelian. Selain itu informasi 

menganai suatu produk atau merek tertentu sangat penting bagi konsumen. Biasanya 

informasi tersebut diperoleh dari teman, tetangga, promosi iklan atau pameran, 

ataupun dengan bereksperimen. Dari beberapa informasi yang didapat, kemudian 

konsumen mendapat beberapa alternatif pilihan mengenai produk dengan berbagai 

macam atribut masing-masing, kemudia konsumen melakukan penilaian atas 

alternatif produk dengan atribut mana yang paling bermanfaat bagi konsumen. 

 

 

 

 

 


