
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.8 Pengertian Pemasaran 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah dikelola dengan 

sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan. Manajemen 

pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan. Manajemen pemasaran 

menurut Kotler dan Keller (2007:6) dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” 

edisi keduabelas jilid kesatu mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran 
dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 
menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 
yang unggul.” 

Menurut Buchari Alma dalam bukunya “Manajemen Pemasaran Jasa” 

(2005:130), definisi manajemen pemasaran diuraikan sebagai berikut: 

“Manajemen Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, 
merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan 
(program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 
menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka tujuan 
organisasi.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

adalah suatu sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran, merencanakan, 

mengimplementasikan, mengawasi dan menjaga, serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan 

pembeli sasaran dalam rangka tujuan organisasi. 

 

 

 



 
 

2.9 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah dikelola dengan 

sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan. Manajemen 

pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan. Manajemen pemasaran 

menurut Kotler dan Keller (2007:6) didefinisikan  sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran 
dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan 
menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 
yang unggul.” 

Menurut Buchari Alma dalam bukunya “Manajemen Pemasaran Jasa” 

(2005:130), definisi manajemen pemasaran diuraikan sebagai berikut: 

“Manajemen Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 
mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna 
memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 
sasaran dalam rangka tujuan organisasi.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

adalah suatu sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran, merencanakan, 

mengimplementasikan, mengawasi dan menjaga, serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan 

pembeli sasaran dalam rangka tujuan organisasi. 

 

2.9.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Setiap perusahaan dalam menentukan strategi pemasarannya harus 

menentukan bauran pemasaran yang akan dijalankannya. Bauran pemasaran 

merupakan suatu konsep yang penting dalam pemasaran modern. Bauran 

pemasaran merupakan suatu elemen penting dari strategi-strategi pemasaran 

karena merupakan kombinasi elemen-elemen pemasaran yang dapat dikendalikan 



 
 

oleh perusahaan. Definisi bauran pemasaran yang diungkapkan oleh ahli-ahli 

pemasaran, diantaranya : 

Menurut Kotler dan Keller (2007:23) mendefinisikan  bauran pemasaran 

sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.” 

Sedangkan menurut Dharmesta dan Irawan (2003:78) dalam buku Azas-

Azas Marketing mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau 
kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, 
yakni : produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem 
distribusi.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

adalah alat-alat pemasaran yang terdiri dari sekelompok elemen-elemen (product, 

price, place, and promotion) yang dapat dikendalikan dan saling berkaitan satu 

sama lainnya yang merupakan inti sistem pemasaran. Adapun perangkat atau 

elemen dari bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007 ; 18) adalah 

product, price, place, dan promotion. Berikut ini penjelasan tentang elemen-

elemen bauran pemasaran : 

1. Produk (Product) 

Penawaran dari perusahaan kepada pasar yang mencangkup keragaman 

produk, kualitas produk, design, ciri, warna merek, kemasan, ukuran, garansi, 

dan imbalan. 

2. Harga (Price) 

Sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu. Perusahaan 

menentukan harga seperti memberikan daftar harga, diskon, potongan harga 

khusus, periode pembayaran, syarat kredit. 



 
 

3. Tempat (Place) 

Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan perusahaan 

untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

yaitu dengan menyediakan saluran pemasaran, cakupan pasar, 

pengelompokan, lokasi, persediaan, transportasi. 

4. Promosi (Promotion) 

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran, 

meliputi  promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, public relation, 

pemasaran langsung 

Menurut Yazid (2001 ; 20) dalam bukunya Pemasaran Jasa (Konsep dan 

Implementasi) elemen-elemen bauran pemasaran untuk produk jasa perlu 

ditambah dengan people, physical evidence, dan process, berikut penjelasannya : 

1. Orang (people), merupakan semua pelaku yang turut ambil bagian dalam 

penyajian jasa dan dalam hal ini mempengaruhi persepsi pembeli. 

2. Bukti Fisik (Physical evidence), merupakan lingkungan fisik dimana jasa 

disampaikan dan dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. 

3. Proses (process), merupakan semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran 

aktivitas dengan mana jasa yang disampaikan yang merupakan sistem 

penyajian atas operasi jasa. 

2.10 Produk 

2.10.1 Pengertian Produk 

Pemilihan yang seksama akan produk merupakan bagian yang penting. 

Pembeli baru mau membeli suatu produk baru kalau memang merasa tepat untuk 

membeli produk yang bersangkutan. Artinya produklah yang harus menyesuaikan 

diri terhadap pembeli, bukan pembeli yang menyesuaikan diri terhadap produk. 

Produk merupakan barang atau jasa yang dihasilkan, ditambah gunanya atau 



 
 

nilainya dalam proses produksi dan merupakan hasil akhir dari proses produksi 

tersebut. Adapun pengertian produk menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. 

Menurut Kotler dan Keller (2007:69) definisi produk sebagai berikut : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 
memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang di 
pasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, 
tempat, properti, organisasi, dan gagasan.” 

 

Menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2005:139) mendefinisikan 

produk sebagai berikut : 

“Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 
berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik 
pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan 
pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna 
memuaskan keinginannya.” 

Dari pengertian produk di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen baik itu berwujud 

maupun tidak berwujud. Selain itu produk juga dijual secara eceran melalui toko-

toko sehingga konsumen dapat memilih produk yang diinginkan. 

 

2.10.2 Klasifikasi Produk 

Kalangan pemasar biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan 

karakteristik produk yaitu daya tahan, keberwujudan dan penggunaan. Menurut 

Kotler dan Keller (2007:5)  produk dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Barang tidak tahan lama (non durable goods) 

Merupakan barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam sekali atau 

beberapa kali penggunaan saja. Contoh : makanan, minuman, dan lain-lain. 

2. Barang tahan lama (durable goods) 



 
 

Merupakan barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam kurun waktu 

yang panjang dan biasanya tetap bertahan sehingga banyak sekali 

penggunaannya. Contoh : mobil, motor, lemari, kulkas, dan lain-lain. 

3. Jasa (service) 

Merupakan barang tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dan mudah habis. 

Jasa merupakan kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. Contoh : pemeriksaan dokter, perawatan kecantikan, dan lain-lain. 

Berdasarkan tujuan pembeliannya, menurut Kotler dan Keller (2007; 451-

453) produk dapat diklasifikasikan dalam 2 bagian, yaitu : 

1. Barang Konsumen (Consumer Goods) 

Adalah produk yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi atau 

digunakan untuk pengguna akhir. Para pemasar biasanya mengelompokkan 

barang-barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja. Menurut 

perilaku pembelian konsumen, consumer goods terdiri dari : 

a. Barang Kenyamanan (Convenience Goods) 

Adalah barang konsumsi atau jasa yang biasanya sering dibeli dan dalam 

mendapatkannya memerlukan usaha yang minim. Contohnya : rokok, 

koran, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya convenience goods dapat dibagi 

menjadi : 

 Barang Pokok (Staple Goods), yaitu barang-barang yang dibeli 

konsumen secara teratur, dan merupakan kebutuhan sehari-hari, 

contohnya : sabun mandi, detergen, kecap, dan lain-lain. 

 Barang Impulsif (Impulse Goods), yaitu barang yang dibeli secara 

implusif tidak direncanakan sebelumnya dengan tidak membutuhkan 

usaha yang keras untuk mendapatkannya. Impulse goods seringkali 

diletakkan di dekat kasir agar mudah terlihat dan konsumen jadi 

teringat untuk membelinya. Contoh : majalah, permen, dan lain-lain. 



 
 

 Barang Darurat (Emergency Goods), yaitu barang yang dibeli ketika 

ada kebutuhan yang mendesak. Contohnya : payung, obat, dan lain-

lain. 

b. Barang Belanja (Shopping Goods) 

Adalah barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya 

dibandingkan dengan barang lain yang sejenis berdasarkan merek, 

kesesuaian, mutu, harga dan modelnya. Contohnya : pakaian, peralatan 

rumah tangga, dan lain-lain.  

c. Barang Khusus (Speciality goods) 

Yaitu barang dengan karakteristik yang unik dan memiliki identifikasi 

merek yang kuat sehingga sekelompok konsumen berusaha keras dalam 

usaha pembeliannya. Contohnya : mobil mewah, dan lain-lain. 

d. Barang yang Dalam Kondisi Normal Tidak Dicari (Unsought Goods) 

Yaitu barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau tahu tapi tidak 

terpikir untuk membeli. Produk-produk baru seperti pendeteksi asap 

merupakan unsought goods sampai konsumen disadarkan akan munculnya 

produk tersebut melalui iklan. Contoh lainnya : asuransi jiwa, peti mati, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

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 dapat dibagi menjadi : 

a. Bahan Baku dan Suku Cadang (Material and Parts) 

Adalah barang yang menjadi bahan utama dan masuk seluruhnya dalam 

produk jadi. Seperti karet dan suku cadang pabrik. 

b. Barang Modal (Capital Items) 



 
 

Adalah barang tahan lama yang melengkapi dan mengembangkan proses 

pembuatan produk jadi. Seperi dongkrak, kunci-kunci peralatan bengkel. 

c. Perlengkapan dan Jasa Bisnis (Supplies and business service) 

Adalah barang dan jasa tidak tahan lama yang melengkapi pembuatan 

produk jadi. Seperti busa, kapas.  

2.10.3 Penetapan Produk 

Terdapat beberapa keputusan dalam sebuah produk menurut Fandy 

Tjiptono dalam buku Strategi Pemasaran (2005;104): 

1. Atribut produk 

Mengembangkan suatu produk mencakup manfaat yang akan disampaikan 

oleh atribut produk yaitu seperti mutu produk, sifat produk, dan rancangan 

produk. 

a. Mutu produk : kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya; 

termasuk keawetan, kehandalan, ketepatan, kemudahan, dipergunakan dan 

dipergunakan, dan diperbaiki serta atribut bernilai lain. 

b. Sifat produk : alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan dari 

produk perusahaan lain. 

c. Rancangan produk : proses merancang gaya dan fungsi produk; 

menciptakan produk yang menarik, mudah, aman, dan tidak mahal untuk 

dipergunakan, serta sederhana dan ekonomis untuk dibuat dan 

didistribusikan. 

2. Penetapan Merek (branding) 

Penetapan merek dapat menambah nilai suatu produk. Penetapan merek 

menjadi isu utama  dalam strategi merek karena :  

a. Mengembangkan produk bermerek membutuhkan investasi pemasaran 

yang besar dalam jangka panjang, terutama untuk iklan, promosi, dan 

kemasan. 

b. Kebanyakan perusahaan belajar bahwa kekuatan berada ditangan 

perusahaan yang mengendalikan nama merek. 



 
 

3. Pengemasan (packaging) 

Pengemasan adalah aktifitas merancang dan membuat wadah atau 

pembungkus untuk suatu produk. 

4. Pelabelan (labeling) 

Pelabelan dapat dilakukan secara langsung pada kemasan dus atau allumunium 

voil. Pelabelan dapat dilakukan pula secara terpisah dari bahan kertas atau 

bahan plastik yang ditempelkan pada kemasan produk yang biasanya berbahan 

plastik atau kaca. 

5. Pelayanan Pendukung Produk 

Pelayanan pendukung produk adalah pelayanan yang merupakan tambahan 

pada produk aktual. Semakin banyak perusahaan menggunakan pelayanan 

pendukung produk sebagai alat utama untuk meraih keunggulan bersaing.  

 

2.10.4 Tingkatan Produk 

Dalam memasarkan produknya, produsen perlu memahami tingkatan 

produk. Menurut Kotler dan Keller (2007;340), tiap tingkatan memiliki hirarki 

dan nilai tambah bagi pelanggannya. 

1. Manfaat Inti (core benefit) 

Tingkat yang paling mendasar. Layanan atau manfaat mendasar yang 

sesungguhnya dibeli pelanggan. Contoh : seseorang tamu hotel membeli “ 

istirahat dan tidur.” Pembeli bor membeli “lubang.” Pemasar harus 

memandang dirinya sebagai penyedia manfaat. 

2. Produk Dasar (basic product) 

Pemasar harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. 

Dengan demikian, kamar hotel meliputi tempat tidur, kamar mandi, 

handuk, meja tulis, meja rias, dan lemari pakaian. 

3. Produk Yang diharapkan (expected product) 



 
 

Yaitu beberapa dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika 

mereka membali produk ini. Tamu mengharapkan tempat tidur yang 

bersih, lampu baca dan kadar ketenangan tertentu. Karena sebagian besar 

hotel dapat memenuhi harapan minimum ini, orang-orang bepergian 

biasanya akan menerima hotel mana yang paling nyaman atau paling 

murah. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product) 

Pemasar menyiapkan produk yang ditingkatkan yang melampaui harapan 

pelanggan. Di Negara-negara yang sudah berkembang, persaingan dan 

penentuan posisi merek berlangsung pada tingkat ini. Akan tetapi di 

negara-negara yang sedang berkembang dan pasar yang sedang naik daun 

seperti Cina dan India, kebanyakan persaingan berlangsung pada tingkat 

produk yang diharapkan.   

5. Calon Produk (potential product) 

Yang meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang 

mungkin akan dialami produk atau tawaran tersebut pada masa 

mendatang. Di sinilah perusahaan-perusahaan mencari berbagai cara baru 

untuk memuaskan pelanggan dan membedakan tawarannya. 

 

2.11 Atribut Produk 

2.11.1 Pengertian Atribut Produk 

Setiap perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu dari suatu produk. Konsumen melihat setiap produk 

sebagai kumpulan dari sifat-sifat atau ciri-ciri dengan kemampuan yang berbeda 

dalam memberikan manfaat yang dicari dan dapat memuaskan. Konsumen 

membedakan ciri-ciri produk mana yang dillihat relevan atau menonjol, mereka 

akan memberikan perhatian yang lebih pada produk yang dapat memberikan 

manfaat yang dicari. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan ciri-ciri dari 



 
 

pada produk yang ditawarkan. Ciri-ciri tersebut tercermin dalam atribut yang 

melekat pada sebuah produk untuk produk yang berbentuk barang berwujud 

maupun tidak berwujud. Perusahaan memiliki atribut atau karakteristik tertentu 

yang bisa membedakan produknya dengan produk lain. Atribut dapat berupa 

bentuk fisik, warna, label, harga, kemasan, pelayanan, dan sebagainya.  

 Pengertian atribut produk menurut Tjiptono dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Pemasaran (2003:103)  adalah sebagai berikut: 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian.” 

Sedangkan menurut Simamora dalam bukunya yang berjudul 

Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel (2001:147) 

mendefinisikan atribut produk sebagai berikut: 

“Atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh 

pembeli pada saat membeli produk, seperti harga, kualitas, 

kelengkapan fungsi (fitur), desain, layanan purna jual, dan lain-lain.” 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa atribut 

produk merupakan suatu kesatuan dari bermacam-macam atribut yang 

membentuknya, dalam hal ini setiap produk mempunyai kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Kepuasan adalah 

faktor internal yang sulit dilihat dan diukur, sehingga konsumen akan memandang 

produk dari bermacam-macam sudut pandang yang berbeda. Suatu produk akan 

dipergunakan oleh konsumen jika atribut-atribut yang dimiliki suatu produk 

dianggap dapat memenuhi bahkan melebihi harapan dan keinginannya. Dalam 

menentukan atribut mana yang paling penting dalam suatu proses pembelian, 

suatu atribut harus dianggap penting bagi konsumen dan dirasakan bahwa atribut 

tersebut merupakan suatu alternatif yang berbeda dari atribut lain. Oleh karena itu, 



 
 

apabila suatu produk memiliki atribut yang unik dan lain dari pada yang lain, 

maka atribut tersebut menjadi suatu faktor yang penting.  

2.11.2 Unsur-Unsur Atribut Produk 

 Setiap produk mempunyai atribut yang berbeda-beda, sehingga konsumen 

dihadapkan pada berbagai atribut yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan 

mempunyai tugas untuk memperhatikan dan mengevaluasi atribut produk yang 

ditawarkan, apakah atribut dari produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen atau belum.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2003:347) dalam bukunya yang 

berjudul Dasar-Dasar Pemasaran mengelompokkan atribut produk ke dalam tiga 

bagian, yaitu: 

      1. Kualitas 

Kualitas adalah 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.  

2. Fitur 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya.  Menjadi 

produsen awal yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan 

dianggap bernilai menjadi salah satu cara yang efektif untuk bersaing. 

3. Gaya dan Desain Produk 

Gaya semata-mata menjelaskan penampilan produk tertentu. Gaya 

mengedepankan tampilan luar dan membuat orang bosan. Gaya yang 

sensasional mungkin akan mendapat perhatian dan mempunyai nilai seni, 

tetapi tidak selalu membuat produk tertentu berkinerja dengan baik. 

Berbeda dengan gaya, desain bukan sekedar tampilan setipis kulit ari, 

tetapi desain masuk ke jantung produk. Desain yang baik dapat 

memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga 



 
 

penampilannya. Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, 

meningkatkan kinerja produk, memotong biaya produksi dan memberikan 

keunggulan bersaing di pasar sasaran. 

 Produk yang akan diteliti oleh penulis adalah sepeda motor Honda Vario 

yang merupakan salah satu produk dari Astra Honda Motor. Menurut Tjiptono 

(2003;104) dan Simamora (2001;195) unsur-unsur yang penting dalam atribut 

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

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

atribut produk diantaranya yaitu : 

1.   Merek 

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

atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan 

identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek yang baik dapat 

menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. Merek memegang 

peranan penting dalam pemasaran. 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 relatif sukar ditiru. 

Menurut Rangkuti (2000;2) merek terbagi menjadi : 

 Brand Name (nama merek) yang merupakan bagian dari merek yang dapat 

diucapkan, misalnya Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya. 

 Brand mark (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang 

dapat dikenali namun tidak dapat  diucapkan, seperti lambang, desain 

huruf atau warna khusus. Misalnya: simbol Honda, huruf H. 

 Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian 

dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk 

menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi 

penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek (tanda 

merek). 



 
 

 Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh 

undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya 

tulis, karya musik atau karya seni. 

 Merek sendiri digunakan untuk beberapa tujuan menurut Tjiptono 

(2003;104) diantaranya : 

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 mengendalikan pasar. 

2.  Kemasan 

 Pengemasan (packaging) merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

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

untuk suatu produk. Kemasan yang inovatif dapat memberikan perusahaan 

keunggulan terhadap pesaingnya. 

 Terdapat beberapa fungsi utama kemasan menurut Simamora (2001;157) 

diantaranya : 

a. Melindungi produk 

 Melindungi produk selama pengangkutan, penyimpanan di toko atau di 

gudang, 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, isi produk, 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. Namun kalau tidak, 

keputusan untuk memberikan label dapat ditinjau dari kebutuhan konsumen. 

Karena tidak semua produk perlu menggunakan label, contohnya semen, sayuran, 

makanan siap saji, lukisan dan lain-lain. 

4.   Jaminan (garansi) 

 Jaminan merupakan janji yang merupakan 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.   Pelayanan 

 Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu 

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

mengakibatkan kepemilikan apapun. Salah satu cara untuk mendiferensiasikan 



 
 

suatu perusahaan adalah memberikan pelayanan yang lebih berkualitas 

dibandingkan dengan pesaing secara konsisten. Pelayanan mempunyai sumbangan 

penting terhadap keberhasilan produk dalam bersaing di pasar.   

6.   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. 

 

2.12 Perilaku Konsumen  

2.12.1 Pengertian Perilaku Konsumen  

 Dalam perkembangan konsep pemasaran, konsumen ditempatkan sebagai 

sentral perhatian. Para pemasar harus berusaha mengkaji aspek – aspek konsumen 

dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu 

meraih pangsa pasar yang tersedia. Terdapat dua alasan mengapa para pemasar 

harus benar – benar mengenal dan mempelajari perilaku konsumen. Pertama, 

Konsumen merupakan titik sentral perhatian pemasaran. Dengan mengetahui apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada saat ini merupakan hal yang 

sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan 

pemasaran yang tepat dan efisien. Kedua, perkembangan perdagangan pada saat 

ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada 

permintaan. Kelebihan penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak 

terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. 



 
 

 Konsumen mempunyai arti yang penting bagi perusahaan karena akan 

membeli output perusahaan tersebut. Dalam memahami perilaku konsumen 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipelajari yaitu apa yang 

mereka beli, mengapa mereka beli, bagaimana mereka membeli, kapan mereka 

membeli, dimana mereka membeli, dan seberapa sering mereka membeli. Untuk 

lebih jelasnya berikut definisi-definisi perilaku konsumen menurut para ahli : 

Pengertian perilaku konsumen seperti yang dikemukakan oleh Kotler 

(2005;201) adalah sebagai berikut : 

“Perilaku konsumen mempelajari cara individu, kelompok, dan 
organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang, 
jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan 
dan hasrat mereka .” 

 

Sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut Sciffman dan Kanuk 

dalam bukunya Perilaku Konsumen yang diterjemahkan oleh Sumarwan 

(2004;13) :  

“Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan dalam membeli, 

menggunakan, menilai, dan menentukan produk, jasa, dan gagasan”. 

 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan 

keputusan mulai dari memilih produk, membeli, menggunakan sampai pada 

tindakan pasca pembelian sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Memahami perilaku konsumen dan mengenal konsumen tidak 

pernah sederhana. Perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisis perilaku 

konsumen karena konsumen sering kali menampik tawaran dari perusahaan. 

Dengan pembelian konsumen, perusahaan mempelajari keputusan yang akan 

diambil oleh konsumen. 
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2.12.2 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam buku Manajemen 

Pemasaran yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2007:226), titik tolak 

model rangsangan tanggapan keputusan pembelian diperlihatkan dalam gambar 

2.3 berikut. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti, yaitu sistem 

kepercayaan yang melandasi sikap dan perilaku konsumen. Nilai inti itu jauh lebih 

dalam daripada perilaku atau sikap, dan pada dasarnya menentukan pilihan dan 

keinginan orang dalam jangka panjang.  

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2007:226) 

  

Dari model 2.3 diketahui bahwa rangsangan dari luar baik berupa 

rangsangan pemasaran, yaitu produk, harga, promosi dan distribusi maupun 

rangsangan lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, dapat 

mempengaruhi pilihan konsumen akan produk, merek, dan penjualan. Oleh karena 

itu pemasar harus memahami apa yang terdapat pada karakteristik pembeli dan 

proses keputusan pembelian.  

 



 
 

2.12.3 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen 

Dalam proses keputusan pembelian konsumen, konsumen dipengaruhi 

oleh beberapa faktor utama yang berasal dari karakteristik konsumen itu sendiri. 

Menurut Kotler dan Keller (2007:202), menjelaskan faktor-faktor utama tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor budaya 

Faktor Budaya ini terdiri dari: 

a) Budaya 

Merupakan penentu keinginan dan prilaku yang paling mendasar. 

Seseorang menciptakan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan prilaku 

dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lainnya. 

b) Sub-budaya 

Sub-budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah 

geografis. 

c) Kelas Sosial 

Stratafikasi kadang-kadang terbentuk sistem kasta dimana anggota kasta 

yang berbeda dibesarkan dalam peran tertentu dan tidak dapat mengubah 

keanggotaan kasta mereka. 

2. Faktor Sosial 

Merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang 

tersusun secara hirarkis yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan 

perilaku yang serupa. Dan faktor sosial ini kemudian diuraikan lagi menjadi: 

a) Kelompok acuan 

Seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

b) Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat dan ia telah menjadi objek penelitian yang luas.  

c) Peran dan Status 



 
 

Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidup 

keluarga klub, organisasi.  

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Setiap orang membeli barang-barang yang berbeda pada tingkat usia 

tertentu dan tingkat manuasia terhadap pakaian, perabot rekreasi juga 

berhubungan dengan usia. 

b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Seorang 

direktur perusahaan akan mempunyai pola konsumsi yang berbeda dengan 

seorang dokter dan lain sebagainya. 

c) Gaya hidup 

Merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekpresikan dalam 

aktivitas, minat dan opini. 

d) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang 

berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

4. Faktor psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor  utama yaitu: 

a) Motivasi 

Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang untuk 

bertindak. 

b) Persepsi 

Merupakan proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 

mengorganisasin dan menginterprestasi masukan-masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. 

c) Pembelajaran 



 
 

Meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.. 

d) Keyakinan dan sikap 

Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. Keyakinan dapat berdasarkan pengetahuan, pendapat, atau 

kepercayaan. 

 

2.12.4 Keputusan Pembelian Konsumen 

 Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2007;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 Schiffman dan Kanuk (2004:487) 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. 

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 pembetukan 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, kita 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. 

 

2.12.5 Peran Pembelian 

  Suatu proses keputusan pembelian bukan sekedar mengetahui berbagai 

faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Terdapat lima peran dalam keputusan 

membeli, yaitu : 



 
 

a. Initiator adalah orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk 

atau jasa tertentu. 

b. Influencer adalah orang yang pandangan / nasehatnya memberi bobot dalam 

pengambilan keputusan akhir. 

c. Decider adalah orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan 

keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan hendak 

membeli, dengan bagaimana cara membeli, dan dimana akan dibeli. 

d. Buyer adalah orang yang melakukan pembelian nyata. 

e. User adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. 

 

2.12.6 Tahap – tahap dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Model ini menekankan bahwa proses 

pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. 

Setiap konsumen tentu akan melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian 

yang mereka buat. Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka membalik tahap – 

tahap tersebut. Gambar berikut ini melukiskan  proses tersebut : 

Gambar 2.2 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

Sumber : Kotler (2000) 

1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan diinginkan. 

Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun 

eksternal. Dari pengalaman sebelumnya orang telah belajar bagaimana 
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mengatasi dorongan ini dan dimotivasi ke arah produk yang diketahui akan 

memuaskan dorongan ini. 

Terdapat dua kondisi di dalam mengenali kebutuhan, yaitu : 

a. Keadaan aktual, dimana konsumen mempunyai masalah ketika suatu 

produk atau jasa tidak dapat memuaskan kebutuhannya. 

b. Keadaan yang diinginkan, dimana konsumen menemukan sesuau yang 

baru yang dapat menuju pada proses keputusan. Kebutuhan itu bersifat 

biogenik atau kebutuhan yang terpendam sampai ia terangsang oleh 

rangsangan yang berasal dari luar, seperti iklan. 

2. Pencarian Informasi (Information Searching) 

Pencarian informasi dimulai ketika konsumen merasakan adanya kebutuhan 

yang mungkin dapat dipenuhi. Konsumen akan memerlukan adanya informasi 

yang akan menjadi dasar dalam pilihan. Pengalaman masal lalu yang diingat 

kembali mungkin akan memberikan informasi yang mampu membantu untuk 

membuat pilihan saat ini, sebelum mencari sumber lain. Jika konsumen tidak 

mempunyai pengalaman, mereka akan mencari informasi dari luar lingkungan 

luar untuk dasar pilihannya. 

Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatannya. Yang pertama 

adalah perhatian meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi yang 

sedang – sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara aktif yang dilakukan 

dengan mencari informasi dari segala sumber. 

Sumber – sumber informasi konsumen menurut Kotler (2000:179), terbagi 

kedalam empat kelompok, yaitu : 

1) Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan) 

2) Sumber niaga (periklanan, petugas penjualan, penjual, pemeran dan 

sebagainya) 

3) Sumber umum (media masa, organisasi konsumen) 

4) Sumber pengalaman (pernah menanggani, menguji, menggunakan produk) 



 
 

Melalui usaha pencarian informasi ini, konsumen akan mengenal sejumlah 

pilihan merek yang tersedia di pasaran beserta keunggulannya. 

 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluating Alternative) 

Dalam tahap ketiga ini, konsumen memproses informasi tentang pilihan merek 

untuk membuat keputusan terakhir. Tahap ini meliputi proses penilaian 

terhadap sifat dan ciri produk, manfaat produk, kepercayaan terhadap produk 

dan terbentuknya sikap konsumen terhadap beberapa pilihan merek. 

Identifikasi pembelian sangat tergantung dari sumber yang dimiliki dan 

adanya resiko kesalahan dalam penilaian. 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Pada tahap evaluasi keputusan, konsumen membentuk suatu kecenderungan 

diantara sejumlah merek dalam sejumlah pilihan. Konsumen juga membentuk 

kecenderungan untuk membeli dan mengarah pada pembelian merek yang 

paling disukai. Ada dua faktor yang bisa mempengaruhi kecenderungan untuk 

membeli dan keputusan membeli, yaitu : 

a. Sikap orang lain (Attitudes of other) 

b. Faktor – faktor situasi yang tidak terduga 

c. Faktor situasional yang tidak terantisipasi (Unanticipated situasional 

factors) 

Jika konsumen memutuskan untuk membeli, maka konsumen tersebut akan 

membuat lima sub-keputusan, yaitu : 

a. Keputusan merek yang dipilih (Brand Decision) 

b. Keputusan toko yang dipilih (Vendor Decision) 

c. Keputusan mengenai jumlah (Quantity Decision) 

d. Keputusan mengenai waktu pembelian yang akan dipilih (Time Decision) 

e. Keputusan mengenai cara pembayaran (Payment Method Decision)  

5. Perilaku Purna Jual (Post Purchase Behavior) 



 
 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan. 

Terdapat tiga langkah yang menyangkut perilaku pasca pembelian (Kotler, 

2000:182-183), yaitu : 

1) Kepuasan pasca pembelian (post purchase satisfaction) 

Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat harapan pembeli atas 

suatu produk dengan kinerja produk yang dirasakan pembeli. 

2) Tindakan pasca pembelian (post purchase actions) 

Kepuasan dan ketidakpuasan pembeli atas suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, untuk 

selanjutnya ia akan memperlihatkan peluang untuk melakukan pembelian 

berikutnya dan juga akan mempromosikannya kepada orang lain. 

Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas terhadap pembeliannya, 

maka ia akan beralih kepada merek lain. 

3) Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian (post purchase use and 

disposal) 

Tingkat kepuasan konsumen merupakan suatu fungsi dari keadaan produk 

yang sebenarnya dengan keadaan produk yang diharapkan konsumen. 

Kepuasan atau ketidakpuasan akan mempengaruhi aktivitas konsumen 

berikutnya, rasa puas akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian berikutnya, tetapi jika konsumen merasa tidak puas, konsumen 

akan beralih kepada merek lain. 

 

2.13 Minat Beli 

Perusahaan harus dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap 

produknya dengan cara meningkatkan citra merek keseluruhan melalui atribut 

yang mereka miliki dibenak konsumen. 

Menurut McCarthy (2001:298) minat beli didefinisikan sebagai berikut: 



 
 

“Minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka 

pemenuhan kebutuhannya”. 

Pemasar dapat menggunakan “Response Hierarchy Model” untuk dapat 

mengubah sikap konsumen atau membuat konsumen bertindak. Terdapat  yang 

berbeda-beda, untuk tahap-tahap respon konsumen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 

Model Hierarki Tanggapan (Response Hierarchy Model) 

Tahapan 
Model 

AIDA (a) 

Model  

Hierarki Efek (b) 

Model  

Inovasi-Adopsi(c) 

Model 

Komunikasi (d) 

Tahapan 

Kognitif 

 

 

 

Perhatian 

 

Kesadaran  

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

Kesadaran  

 

 

Pemaparan 

 

 

Penerimaan 

 

 

Tanggapan 

kognitif 

 



 
 

Tahapan 

Afektif 

 

Minat  

 

 

 

 

 

Keinginan  

 

 

Kesukaan 

 

 

Preferensi  

 

 

Keyakinan 

 

 

Minat  

 

 

 

 

 

Evaluasi  

 

 

 

 

Sikap 

 

 

 

 

 

Maksud 

Tahapan 

Perilaku 
Tindakan  Pembelian  

 

Pengujian 

 

 

Penggunaan  

Perilaku  

Sumber : Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2007:210) 

Semua model ini mengadaikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, 

afektif, dan perilaku dalam urutan itu. Urutan “belajar-merasakan-bertindak” ini 

merupakan pendekatan bila audiens memiliki keterlibatan tinggi dengan satu 

kategori produk yang dirasakan memiliki diferensiasi yang tinggi, seperti mobil 

atau tanah. Urutan alternatif “bertindak-merasakan-belajar” itu relevan ketika 

audiens memiliki keterlibatan tinggi tetapi sedikit atau tidak merasakan 

diferensiasi dalam kategori produk, seperti dalam membeli tiket pesawat udara 

atau komputer pribadi. Urutan ketiga “belajar-bertindak-merasakan” itu relevan 



 
 

bila audiens memiliki keterlibatan rendah dan merasakan sedikit diferensiasi 

dalam kategori produk, seperti dalam membeli garam atau baterai. Dengan 

memilih urutan yang tepat, pemasar dapat melakukan pekerjaan yang baik untuk 

merencanakan komunikasi. 

Di sini kita dapat mengadaikan bahwa pembeli memiliki keterlibatan 

tinggi dengan kategori produk dan merasakan diferensiasi dalam kategori itu.    

Kesadaran. Jika kebanyakan audiens sasaran tidak sadar akan objek, tugas 

komunikator adalah membangun kesadaran, mungkin hanya berupa pengenalan 

nama. 

Pengetahuan. Audiens sasaran mungkin memiliki kesadaran merek, tetapi tidak 

mengetahui lebih banyak. Di sini perlu belajar bagaimana banyak orang dalam 

audiens sasaran sedikit, cukup, atau banyak mengenal mereknya. Dan 

memutuskan untuk memilih pengenalan merek sebagai tujuan komunikasi. 

Kesukaan. Jika anggota sasaran mengenal merek, bagaimana mereka 

merasakannya. Jika audiens kelihatannya tidak senang dengan mereknya, 

komunikator harus mencari tahu mengapa. 

Kelebihsukaan atau Preferensi. Audiens sasaran mungkin menyukai produk 

tetapi tidak lebih menyukainya dibanding produk lain. Dalam hal ini, komunikasi 

harus coba menimbulkan kesukaan konsumen dengan membandingkan mutu, 

nilai, kinerja, dan fitur lain dengan pesaing yang mirip. 

Keyakinan. Audiens sasaran mungkin menyukai satu produk tertentu, tetapi 

mengembangkan satu keyakinan untuk membelinya. Tugas komunikator adalah 

membangun keyakinan dan mendapatkan niat audiens yang tertarik kepada 

produk yang ditawarkan. 

Pembelian. Akhirnya, beberapa anggota audiens sasaran mungkin memiliki 

keyakinan, namun tidak cukup mampu untuk melakukan pembelian. Komunikator 

harus mengarahkan dan mendorong konsumen ini untuk mengambil satu langkah 



 
 

final, barangkali dengan menawarkan produk dengan harga lebih rendah, 

menawarkan premi, atau membiarkan konsumen untuk mencoba. 

 

2.14 Pengaruh Atribut Produk terhadap Minat Beli Konsumen 

Suatu presentasi penjualan yang baik, mendemonstrasikan, atau iklan 

menciptakan minat terhadap produk dan kemudian, dengan menggunakan ilustrasi 

bagaimana fitur produk akan memuaskan kebutuhan konsumen, maka akan 

tercipta tindakan pembelian (Lamb, Hair, dan McDaniel, 2001;159).  

Faktor-faktor yang menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu merek ataupun kategori produk, yang melekat pada produk atau menjadi 

bagian produk itu sendiri. Menurut Simamora (2002:79), mengatakan bahwa 

atribut produk meliputi dimensi-dimensi yang terkait dengan produk atau merek 

seperti performance, conformance, daya tahan, keandalan, desain, gaya, reputasi, 

dan lain-lain. Selain dimensi-dimensi produk, juga menyangkut apa saja yang di 

pertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk membeli, menonton, 

memperhatikan suatu produk seperti harga, ketersediaan produk, merek, harga 

jual kembali, ketersediaan suku cadang, layanan setelah penjualan dan seterusnya. 

Perusahaan menggunakan atribut produk untuk dapat meningkatkan identitas 

produknya.  

 

 

 

 

 

 

 


