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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan untuk

mencapai tujuannya. Sekarang sudah banyak pesaing yang memiliki produk sejenis,

perusahaan harus bisa menentukan strategi yang tepat agar perusahaan bisa terus

berkembang seiring dengan zaman. Perusahaan harus melakukan inovasi agar produk

yang dijual sesuai dengan kebutuhan para konsumen dan dapat memuaskan mereka.

Menurut Kotler dan Keller (2010:5) pengertian pemasaran adalah :

“Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.”

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2012, p.27) :

“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai

dengan pihak lain”.

Sedangkan menurut Peter & Donnely (2011:4) :

“Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan pemasaran sebagai fungsi

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan,

dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder”.
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Menurut Adrian Payne yang diterjemahkan oleh Tjiptono (2011:27) :

“Pemasaran merupakan suatu proses yang mempersepsikan, memahami,

menstimulasi dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara

khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah

sesuatu aktifitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen,

dimana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen.

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran, karena itu

manajemen pemasaran sangat penting bagi perusahaan. Manajemen pemasaran

menurut Kotler dan Keller (2010:6) adalah :

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang umum”.

Manajemen pemasaran Menurut Kotler (2012:146) :

“Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan,

program-program yang ditujukan utuk mengadakan pertukaran dengan pasar

yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat

tergantung pada penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan

keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan

distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong serta melayani pasar”.
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Menurut Armstrong dan Kotler (2012 : p.29) manajemen pemasaran adalah :

“Serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu

nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka

agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran

adalah sebagai sesuatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta

mendapatkannya dan mempertahankannya yang dirancang untuk memuaskan

keinginan pasar sasaran.

2.1.3 Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep utama dalam pemasaran

modern. Dengan kata lain, bauran pemasaran menjadi alat bagi aktivitas pemasaran

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Berikut ini dikemukakan pengertian

bauran pemasaran (marketing mix) menurut para ahli.

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2012:51) :

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

produce the response it wants in the target market”

Sedangkan definisi pemasaran menurut Saladin (2007:3):

“Bauran Pemasaran atau Marketing Mix adalah serangkaian dari variabel

pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunaan untuk mencapai

tujuan dalam pasar sasaran”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan unsur–

unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunaan dengan

cepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif,

sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
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Menurut Kotler (2009) bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 4P.

Product (produk), Price (harga), Place (tempat), Promotion (promosi). Adapun

pengertian dari masing – masing bauran pemasaran di atas adalah :

1. Produk

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan.

Indikatordari produk antara lain ragam, kualitas,desain, fitur, merek, kemasan,

dan layanan.

2. Harga

Adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mmperoleh

produk. Harga memiliki indikator seperti daftar harga, potongan harga,

periode pembayaran, dan persyaratan kredit.

3. Tempat

Meliputi kegiatan peruahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan

sasaran. Indikator dari tempat antara lain saluran, cakupan, pemilihan lokasi,

persediaan, transportasi, dan logistik.

4. Promosi

Berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk

pelanggan untuk membelinya. Indikator promosi antara lan iklan, penjualan

pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat.

2.1.4 Produk

2.1.4.1 Pengertian Produk

Menurut Tjiptono dalam Anema (2013) Produk adalah segala sesuatu yang

dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau

dikomsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk memiliki

klasifikasi yang berbeda, klasifikasi produk dapat dilakukan atas berbagai macam

sudut pandang (Tjiptono 2008: 98). Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat

di klasifikasikan ke dalam dua kelompok utama yait
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a) Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat,

diraba/disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik

lainnya. Ada dua macam karakteristik barang yaitu:

1. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan produk yang  beruwjud, dapat digunakan

berkali-kali, dan awet.

2. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods)

Barang tidak tahan lama merupakan produk yang berwujud, hanya dapat

digunakan satu atau beberapa kali pemakaian dan kondisi penggunaannya

tidak awet.

b) Jasa (service)

Jasa merupakan manfaat yang ditawarkan kepada konsumennya untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan serta dapat mendapatkan nilai tambah

dari dalam bentuk secara prinsip intangible yaitu kenyamanan, hiburan, dan

kesehatan untuk konsumennya.

Pengertian jasa menurut Kotler dan Keller (2009: 42) adalah:

“A service is an act of performance that one party can offer to another that is

essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its

production mayor may not be tied to physcyal product”.

Menurut Kotler dan Keller (2009: 227). Terdapat empat karakteristik yang

melekat pada produk jasa, yaitu:

1. Tidak Berwujud (Intangible)

Produk tidak dapat dilihat secara langsung, tidak dapat dirasakan, didengar,

dicium sebelum jasa di terima oleh pihak konsumen.
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2. Tidak Terpisahkan (Inseparability)

Jasa  tidak dapat dimasukan kedalam persediaan, didistribusikan melalui

perantara, dan dikomunikasikan kemudian. Jasa tidak terpisahkan dengan

sebuah produk dan umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus.

3. Bervariasi (Variablity)

Jasa sangat bervariasi tergantung siapa yang menyediakan and dimana jasa

dilakukan. Jasa mudah berubah-ubah karena jasa bergantung pada siapa yang

menyajikan, waktu, dan dimana jasa tersebut dinikmati.

4. Mudah Lenyap (Perishability)

Jasa tidak bisa disimpan karena jasa merupakan permintaan yang hanya akan

dirasakan untuk saat itu dan setelahnya dengan jangka waktu tertentu.

2.1.4.2 Klasifikasi Produk

Menurut Sutojo dan Kleinsteuber dalam Anema (2013) barang kebutuhan dapat

dibedakan menjadi empat macam:

1. Barang Konsumsi Harian (Convenience Goods)

Barang konsumsi sehari-hari adalah barang yang mudah dibeli dan didapatkan

oleh konsumen. Biasanya hanya memerlukan usaha yang kecil untuk

memilikinya.

2. Barang Konsumsi Pilihan (Shopping Goods)

Barang konsumsi pilihan merupakan barang yang dibeli oleh konsumen

berdasarkan perbandingan antara mutu, harga, kenyamanan, dan model.

3. Barang Khusus (Speciality Goods)

Barang khusus merupakan barang yang mempunyai daya tarik yang lebih atau

merek yang khas dimana kelompok konsumen berusaha untuk memiliki dan

membelinya.
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4. Barang yang Tidak Dicari (Unsought Goods)

Barang yang tidak dicari merupakan barang yang diketahui konsumen namun

belum terpikirkan untuk membelinya.

2.1.4.3 Kualitas Produk

Setiap konsumen pasti mencari dan menginginkan produk yang dipersepsikan

mempunyai kualitas yang sangat baik dan sesuai dengan daya beli konsumen

tersebut. Untuk itu, kualitas produk harus menjadi fokus utama dalam perusahaan

agar produk mendapatkan hati konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong (2008:

347) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan

perbaikan serta atribut lainnya. Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dapat dikatakan sebagai produk yang memiliki fasilitas yang baik.

Peningkatan kualitas produk atau jasa perlu terus dilakukan karena dapat

membuat konsumen merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka beli.

Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk didalamnya

daya tahan, ketergantungan pada produk lain atau komponen lain, ekslusifitas

kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, pembungkusan, dan sebagainya) (Handoko,

2000).

Terdapat delapan dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008: 25) yaitu:

1. Kinerja (Performance)

Merupakan karakteristik operasi dan produk inti (core product). Misalnya

kecepatan, kenyamanan, kemudahan dalam pengunaan.

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features)

Merupakan karakteristik atau pelengkap.

3. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification)
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Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang

telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya pengawasan dan desain standar

karakteristik operasional.

4. Keandalan (Realibility)

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai.

Misalnya pengawasan kualitas dan desain standar karakteristk operasional.

Misalnya pengawasan kualitas dan desain, standar karakteristik operasional.

5. Daya tahan (Durability)

Berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.

Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis.

6. Estetika (Esthetica)

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misal keindahan desain

produk, keunikan model produk, keunikan model produk, dan kombinasi.

7. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality)

Merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan

suatu produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut

atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempresepsikan

kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun

Negara pembuatannya.

8. Dimensi kemudahan perbaikan (Serviceability)

Meliputi kecepatan, kemudahan, penanganan keluhan yang memuaskan.

Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, tetapi juga

selama proses penjualan hingga purna jual yang mencakup pelayanan reparasi

dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan.
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2.1.5 Green Product (Produk Ramah Lingkungan)

Menurut Albino, Balice dan Dangelico dalam Mahbub dan Anik (2014), green

product adalah produk yang dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan

selama siklus hidup produk tersebut, secara khusus penggunaan sumber daya untuk

produk yang tidak dapat diperbarui diminimalkan, bahan beracun dihindari dan

penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui sesuai dengan tingkat

keperluan.

Menurut Sutarso (2001: 51-55), produk yang ramah lingkungan (green product)

adalah produk yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Produk mampu mengurangi penggunaan bahan baku atau memiliki tingkat

daur ulang yang tinggi.

2. Dalam proses produksinya tidak menimbulkan polusi atau anti bahan toxit.

3. Produk tidak memerlukan tes hewan.

4. Tidak berdampak buruk perlindungan spesies.

5. Membutuhkan sedikit energy selama produksi, penggunaan, maupun

pembuangan.

6. Menggunakan sedikit atau tanpa pembungkusan.

7. Dapat digunakan kembali jika mungkin.

8. Memiliki kapasitas waktu penggunaan yang lama.

9. Sejauh mungkin menggunakan disassembly system (mobil).

Selain itu menurut Ottman (2007: 58) produk yang mendukung pengembangan

yang berkelanjutan (sustainable development) dan menunjukan komitmen green

marketing, melibatkan hal berikut:

a. Produk dibuat dari bahan yang didaur ulang.

b. Produk yang dapat didaur ulang (recyclable) atau digunakan kembali

(reusing).



19

c. Produk efisien energy yang menghemat air, energy, atau bahan bakar dan

mengurangi dampak lingkungan.

d. Produk dengan kemasan bertanggung jawab secara lingkungan.

e. Produk organik.

f. Jasa yang menyewakan atau meminjamkan produk seperti rental mobil.

g. Produk yang mempertemukan atau melewati kriteria tanggung jawab secara

social.

2.2 Perilaku Konsumen

Seiring berkembangnya  perekonomian dan meningkatnya persaingan dalam

iklim bisnis, perusahaan dituntut harus mampu bersaing untuk dapat mempertahankan

perusahaannya. Untuk itu pemasar yang baik akan berusaha untuk mencari tahu apa

saja yang dibutuhkan masyarakat dan mencoba untuk memahami kebutuhan dan

keinginan calon konsumen tersebut agar dapat mempengaruhi konsumen kedalam

proses keputusan pembelian. Dengan cara pemasar dapat memahami perilaku

konsumen tersebut akan membuat pemasar mudah mendekati konsumen dan

konsumen akan membuat keputusan pembelian.

Menurut Kanuk & Schiffmant dalam Saputra dan Semuel (2013) perilaku

konsumen didefinisikan sebagai perilaku yang konsumen tunjukan dalam mencari,

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang

mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Hal yang perlu diperhatikan

sebelumnya adalah model perilaku pembelian menurut Kotler (2005:203) adalah

berupa rangsangan dan tanggapan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 2.1
Model Perilaku Pembelian

Sumber: Kotler (2002)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, seperti menurut Kotler

& Amstrong (2001: 172) antara lain sebagai berikut :
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beda.

- Sub Budaya (Subculture)

Subculture terdiri dari budaya, agama, ras, wilayah geografis. Banyaknya
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yang beragam tersebut. Subculture didefinisikan sebagai “pembedaan

kelompok budaya yang ada sebagai segmen yang tidak dapat diidentifikasi

dalam masyarakat yang kompleks dan lebih besar.

- Kelas Sosial (Social Class)

Social class adalah pembagian masyarakat yang memiliki kesamaan nilai,

ketertarikan, dan perilaku. Social class atau tingkatan masyarakat

menunjukan penggunaan produk, dan merek yang berbeda-beda di banyak

tingkatan masyarakat, misalnya saja seperti pakaian, peralatan rumah

tangga, dan aktifitas sehari-hari.

2. Social Factors (Faktor Sosial)

- Kelompok Referensi (Reference Group)

Reference Group adalah semua kelompok yang memiliki pengaruh secara

langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Kelompok

yang mempunyai pengaruh secara langsung disebut juga membership

group.

- Keluarga (Family)

Keluarga adalah kelompok sosial yang paling penting dalam suatu

masyarakat. Anggota keluarga seringkali menjadi faktor yang paling

berpengaruh dalam mempengaruhi perilaku seseorang.

- Peran dan Status (Role and Status)

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok masyarakat dapat dijelaskan

dalam pengertian peran dan status. Setiap peranan membawa satu status

yang mecerminkan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat

sesuai dengan perannya. Dalam hubungannya dengan perilaku pembelian,

seseorang sering memilih produk yang menyatakan perana dan status

mereka dalam masyarakat.
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3. Personal Factors (Faktor Personal)

- Umur dan Tahap Siklus Hidup (Age and Stage in the Life Cycle)

Seseorang akan membeli bermacam-macam barang dan jasa seumur

hidupnya, dan tentunya macam barang dan jasa tersebut dipengaruhi oleh

umur orang tersebut.

- Pekerjaan dan Ekonomi (Occupation and Economic)

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar dapat

mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan yang

mempunyai minat yang hampir sama terhadap produk atau jasa.

- Kepribadian (Personality and Self-Concept)

Setiap orang memiliki karakter personal yang akan mempengaruhi perilaku

pembeliannya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis yang

unik dan menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya.

- Gaya Hidup dan Nilai (Life Style and Values)

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan melalui

aktivitas, kesenangan, dan opini mereka, sehingga gaya hidup ini

merupakan potret interaksi seseorang dengan lingkungannya.

4. Psychological Factors (Faktor Psikologis)

- Motivasi (Motivation)

Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang menghasilkan suatu

tindakan. Dorongan ini dihasilkan dari hasrat yang ada di dalam diri

seseorang yang muncul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi.

Pada dasarnya secara psikologis manusia memiliki keinginan-keinginan

yang ingin dicapainya. Tetapi tidak semua keinginan tersebut dapat

diarahkan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar keinginannya. Untuk

mengarahkan perlu adanya suatu motivasi. Motivasi merupakan suatu

proses psikologis yang mencerminkan interaksi antar sikap, kebutuhan,

persepsi, dan keputusan yang terjadi dalam diri seseorang.
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- Persepsi (Perception)

Persepsi adalah proses dimana individu memilih, mengorganisasi, dan

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran

tentang kehidupan.

- Pembelajaran (Learning)

Proses pembelajaran meliputi perubahan-perubahan pada diri seseorang

yang berkembang dari pengalaman. Pembelajaran ini meliputi tahapan-

tahapan: drive stimuli, cues, discrimination. Drive adalah rangsangan

internal yang kuat dalam seseorang melakukan sesuatu. Cues adalah

rangsangan kecil yang menentukan kapan, dimana dan bagaimana

seseorang merespon. Discrimination berarti kita telah belajar mengenal

perbedaan dari rangsangan yang serupa dan dapat menyesuaikan respon

dengan tepat. Dalam pandangan pemasaran, pembelajaran diartikan sebagai

proses dimana seseorang mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman

yang diterapkan untuk perilaku selanjutnya.

- Keyakinan dan Perilaku (Beliefs and Attitudes)

Keyakinan adalah suatu pemikiran deskriptif yang diyakini oleh seseorang

terhadap suatu hal. Kepercayaan terhadap suatu produk akan

mempengaruhi pendapat seseorang untuk membeli produk tersebut. Sikap

juga sama pentingnya dengan kepercayaan karena tingkah laku akan

menunjukan apakah konsumen menyukai suatu produk atau tidak.

2.2.1 Persepsi

Perception is the process by which an individual selects, organizes, and

interprets stimuli into a meaningful and coherent picture of the world (Shciffman &

Kanuk, 2010). Persepi merupakan proses seseorang untuk menafsirkan rangsangan

dan pandangan terhadap sesuatu. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh

individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterprestasi masuknya informasi
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guna meciptakan gambaran (learning) dunia yang memiliki arti (Kotler dan Keller,

2009: 214)

Persepsi pada hakekatnya merupakan proses psikologis yang kompleks serta

melibatkan aspek fisiologis (Schiffman & Kanuk, 2010). Pada hakekatnnya persepsi

akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan terhadap

apa yang dikehendaki. Salah satu cara untuk mengetahui perilaku konsumen adalah

dengan menganalisis persepsi konsumen terhadap produk. Dengan persepsi

konsumen kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan,

kesempatan ataupun ancaman bagi produk kita (Urip, 2008). Dikemukakan juga

bahwa ketika seseorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk

menginterprestasikan apa yang dilihatnya, interprestasi itu sangat dipengaruhi oleh

berbagai 12 karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut.

Karakteristik pribadi yang mempengaruhi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat,

pengalaman-pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang (Hizkia, 2013).

Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indra dan

disebut sebagai sensasi, didalam stimuli terdapat stimuli yang berasal dari luar yang

dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan stimuli yang berasal dari dalam yaitu

pengharapan dan motivasi.

Menurut Anatasia (2013) akan timbul empat faktor penting dalam persepsi

konsumen, yaitu:

a. Selective Exposure

Konsumen cenderung akan memilih tayangan atau apa saja yang dilihat dan

dirasakannya secara selektif. Berbagai informasi yang diingatnya akan

mempengaruhi pilihannya.

b. Selective Attention
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Konsumen cenderung selektif dengan memberikan perhatian yang tinggi pada

kebutuhan yang sesuai dengan konsumen dan memberikan perhatian yang

rendah pada kebutuhan yang tidak atau belum diperlukan.

c. Perceptual Defense

Konsumen secara tidak sadar akan melindungi diri dari stimuli yang dianggap

membahayakan dirinya, serta melindungi dari hal-hal yang tidak sesusai

dengan kebutuhan, keyakinan dan nilai-nilainya.

d. Perceptual Blocking

Konsumen akan menahan berbagai stimuli sesuai dengan kesadarannya.

Setelah konsumen mengalami stimuli dan mengorganisasikan stimuli tersebut,

konsumen akan menghubungkan stimuli yang dilihat dan menginterprestasikannya

sehingga mempunyai makna. Terdapat tiga landasan utama pada organisasi persepsi,

yaitu: figure dan ground, grouping, serta closure (Schiffman & Kanuk) dalam

Anatasia (2013).

a. Gambar dan Latar Belakang (figure and ground)

Konsumen akan menghubungkan dan mengaitkan antara gambar dengan latar

belakangnya yang terbatas, samar-samar dan secara berkesinambungan hingga

memiliki makna.

b. Pengelompokan (grouping)

Konsumen cenderung mengelompokan obyek stimuli yang memiliki

kemiripan menjadi satu kelompok berdasarkan prinsip kedekatan, kesamaan,

dan berkesinambungan.

c. Penutup (closure)

Pada tahap ini, konsumen secara sadar atau tidak sadar akan mengingat semua

informasi yang dimiliki agar mampu memberikan makna yang tepat. Stimuli

yang tidak jelas seringkali menyulitkan untuk diinterprestasikan, bahkan dapat

menyebabkan kesalahan saat memberikan makna. Usaha apapun apabila
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konsumen tidak dapat berarti apabila konsumen tidak dapat mempersepsikan

secara tepat stimuli dari pemasar.

2.2.2 Ramah Lingkungan

Permasalahan lingkungan kini menjadi hal yang tidak lepas dari perhatian

masyarakat dunia. Masalah tersebut terjadi karena rusaknya lingkungan dan tidak

dapat mendukung kehidupan manusia. Masyarakat kini dituntut untuk melakukan

perubahan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini merugikan lingkungan demi

mendapatkan lingkungan yang baik kembali. Penghargaan terhadap lingkungan

didefinisikan Amyx et al., dalam Shellyna (2005) sebagai suatu derajat di mana

seseorang mengekspresikan kepeduliannya pada isu-isu ekologikal. Dengan kata lain,

seberapa besar konsumen memandang perilaku yang mendukung keberlangsungan

lingkungan sebagai sesuatu yang penting bagi dirinya maupun masyarakat pada

umumnya. Seringkali seseorang secara individual merasa tidak nyaman dan tidak

mudah melakukan suatu kegiatan yang mendukung lingkungan. Misalnya mereka

merasa bahwa daur ulang sangat penting bagi masyarakat pada jangka panjang,

namun secara personal mereka tetap membeli barang-barang dengan kemasan

anorganik karena kemudahan dan kepraktisan. Hal ini menjelaskan bahwa persepsi

ketidakmudahan daur ulang mempengaruhi tindakan mereka (Shellyna, 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robbert dan Straughan dalam

Shellyna (2005) menunjukan bahwa segala sesuatu yang dipersepsikan konsumen

tentang lingkungan akan memberikan wawasan terbesar pada kesadaran konsumen

akan lingkungan. Lebih spesifik lagi, untuk memahami pergerseran lingkungan dari

suatu Negara dengan melihat titik awal bagaimana masyarakat konsumen

merefleksikan perilaku konsumen pada permasalahan yang berkaitan dengan

keramahan lingkungan yang menjadi semakin hijau. Mayoritas konsumen menyadari

bahwa perilaku pembelian mereka secara berpengaruh pada berbagai permasalahan

ecological. Konsumen beradaptasi dengan situasi ini dengan mempertimbangkan isu
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lingkungan ketika berbelanja dan melalui perilaku beli mereka (Laronche et al.,)

dalam Shellyna (2005).

2.3 Niat Beli Konsumen

Niat beli merupakan suatu model sikap seseorang terhadap objek barang yang

sangat cocok dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau merek

tertentu (Schieffman dan Kanuk, 2007: 228). Pendapat lain menurut Howard dalam

Durianto dan Liana (2004:44) niat beli adalah suatu keadaan yang berhubungan

dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta beberapa unit produk

yang dibutuhkan pada periode tertentu. Menurut Mehta (1994: 66) niat beli sebagai

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen

melakukan pembelian.

Pembentukan sikap melalui model sikap tiga komponen yang mempengaruhi niat

beli konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2007: 225) sebagai berikut:

1. Sadar (kognitif)

Pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman

langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai

sumber.

2. Keterkaitan (efektif)

Merupakan pernyataan atau keterkaitan emosi atau persepsi mengenai produk

atau merek tertentu yang dapat meningkatkan pengalaman dan mempengaruhi

apa saja yang timbul dipikiran individu.

3. Keputusan untuk membeli (konasi)

Komponen yang berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan

bahwa individu akan melakukan tindakan khsusus atau perilaku dengan cara

tertentu. Komponen konasi ini sering dianggap sebagai pernyataan maksud

komponen untuk membeli barang dan jasa.
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Menurut Rogers yang dikutip oleh Kotler (2002: 405), konsumen melalui lima

tahap dalam mengadopsi produk baru :

1. Kesadaran (awareness)

Konsumen menyadari adanya inovasi tersebut tetapi masih kekurangan

informasi menganai hal tersebut.

2. Minat (interest)

Konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai inovasi tersebut.

3. Evaluasi (evaluation)

Konsumen mempertimbangkan untuk mencoba inovasi tersebut.

4. Percobaan (trial)

Konsumen mencoba inovasi tersebut untuk memperbaiki pikirannya atas nilai

inovasi tersebut.

5. Penerimaan (adoption)

Konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi tersebut sepenuhya dan

secara teratur.

2.3.1 Niat Beli Konsumen Produk Ramah Lingkungan

Menurut Simamora dalam Rangkuti dan Sulistiawati (2014) mengatakan

bahwa timbulnya niat membeli akan suatu produk adalah karena didasarkan dengan

adanya kepercayaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk itu dimana

disertai pula dengan kemampuan untuk membeli produk tersebut. Niat pembelian

hijau dikonseptualisasikan sebagai kemungkinan dan kesediaan seseorang untuk

memberikan preferensi untuk produk yang memiliki fitur ramah lingkungan

dibandingkan produk tidak ramah lingkungan. Sedangkan menurut Rashid dalam

Rehman dan Muhamad (2013) niat pembelian hijau adalah jenis tertentu dari

perilaku ramah lingkungan yang ditunjukan oleh konsumen untuk menunjukan

kepedulian mereka terhadap lingkungan.
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2.4 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian dan

Tahun Penelitian

Pengaruh Persepsi Nilai, Persepsi dan Persepsi Resiko

Terhadap Niat Beli Kosmetik Organik (2014)

Nama Peneliti Kurnia Ariyanti; Sri Setyo Iriani

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

persepsi nilai dan persepsi risiko terhadap niat beli.

Kesimpulan Variabel Persepsi Nilai berpengaruh positif terhadap niat

beli kosmetik organik Sariayu. Variabel Persepsi Risiko

berpengaruh dominan terhadap niat beli kosmetik organik

Sariayu.

Persamaan Penggunaan variabel Persepsi dan Niat Beli Konsumen.

Judul Penelitian dan

Tahun Penelitian

Pengaruh Kesadaran Lingkungan Pada Niat Beli Produk

Hijau: Studi Perilaku Konsumen Berwawasan Lingkungan

(2005)

Nama Peneliti M.F Shellyna Junaedi

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran

lingkungan terhadap niat beli produk hijau pada perilaku

konsumen berwawasan lingkungan

Kesimpulan Temuan penelitian dari model kesadaran lingkungan

konsumen ini memberikan gambaran bahwa kesadaran

konsumen terhadap lingkungan mempengaruhi

keinginannya untuk membayar dengan harga premium

untuk produk ramah lingkungan. Sikap kesadaran terhadap

lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan pada

tingkat konsumen dalam pemilihan produk yang dilakukan

konsumen.
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Persamaan Penggunaan varibel niat beli produk hijau

Judul Penelitian dan

Tahun Penelitian

Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga

Terhadap Niat Beli Konsumen Pada Samsung Galaxy Tab

(2014)

Nama Peneliti Cylo Paza Kartika Rustamat; Anik Lestari Andjarwati

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas

produk, citra merek dan harga terhadap niat beli.

Kesimpulan Variabel Kualitas Produk berpengaruh positif dengan Niat

Beli. Variabel Citra Merek berpengaruh positif terhadap

Niat Beli. Variabel Harga berpengaruh positif terhadap Niat

Beli.

Persamaan Penggunaan variabel Kualitas Produk dan Niat Beli.

Judul Penelitian

dan Tahun

Penelitian

Analisis Pengaruh Green Product Quality, Product Green

Brand Image dan Layanan Purna Jual pada Niat Beli Green

Product yang Dimediasi Oleh Sikap Beli Green Produk (2015)

Nama Peneliti Sofyan Prayudi Utomo

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas green

produk, green brand image produk dan layanan purna jual yang

berdampak pada niat beli green produk sepeda motor Honda di

Solo

Kesimpulan Variabel Green Product Quality berpengaruh terhadap Niat

Beli Green Product. Variabel Green Brand Image berpengaruh

terhadap Niat Beli Green Product. Layanan purna jual

berpengaruh terhadap Niat Beli Green Product

Persamaan Penggunaan variabel Green Product Quality dan Niat Beli

Konsumen.
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2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Hubungan antara Persepsi atas Ramah Lingkungan terhadap Niat Beli

Konsumen Produk Ramah Lingkungan

Niat beli konsumen terjadi ketika seseorang mempunyai rencana dengan

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan

pembelian. Niat beli konsumen selalu diikuti dengan ketertarikan konsumen terhadap

produk ketika sudah mendapatkan informasi mengenai produk tersebut. Ketika

konsumen mendapatkan informasi, konsumen akan mengartikan informasi yang

masuk dan mendapatkan gambaran mengenai apa ada didalam pikirannya. Persepsi

atas ramah lingkungan merupakan gambaran ketika seseorang mempunyai gagasan

bahwa ramah lingkungan merupakan hal yang penting. Ramah lingkungan

merupakan pola hidup yang harus diterapkan untuk menjaga lingkungan dan

memperbaiki lingkungan agar lebih baik lagi. Ramah lingkungan dapat dilakukan

dengan membeli dan menggunakan produk yang dapat di daur ulang, diet kantong

plastik, melihat produk berdasarkan pemikiran apakah kegunaan produk dan manfaat

produk itu dapat berguna bagi lingkungan. Persepsi atas ramah lingkungan akan

menumbukan niat beli konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Zeithami dalam Kurnia dan

Setyo (2014) persepsi nilai konsumen adalah keseluruhan penilaian konsumen

terhadap kegunaan suatu produk atas apa yang diterima dan yang diberikan oleh

produk itu. Selain itu penelitian sebelumnya yang mendukung dilakukan oleh Kurnia

dan Setyo (2014) menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara persepsi

nilai dengan niat beli. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin konsumen memiliki

pengetahuan mengenai persepsi nilai maka akan semakin cepat konsumen berniat

untuk membeli.
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Gambar 2.2
Hubungan Persepsi atas Ramah Lingkungan Terhadap Niat Beli Konsumen

Produk Ramah Lingkungan

Berdasarkan penelitian terdahulu Kurnia & Setyo (2014), dan Shellyna (2005),

maka hipotesis mengenai hubungan kedua variabel yang diajukan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

H1 : Persepsi atas Ramah Lingkungan berpengaruh positif terhadap Niat Beli

Konsumen Produk Ramah Lingkungan secara parsial

2.5.2 Hubungan antara Kualitas Green Product terhadap Niat Beli Konsumen

Produk Ramah Lingkungan

Untuk dapat bertahan di benak konsumen pemasar harus menjadikan kualitas

produk merupakan point utama untuk diperhatikan. Kualitas produk akan selalu

menjadi hal yang diinginkan oleh seorang konsumen ketika mendapatkan produk

yang ia beli. Ketika perusahaan berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas produk,

hal ini dapat mempengaruhi niat beli konsumen. Sesuai dengan teori yang

diungkapkan oleh Schiffman dan Kanuk dalam Cylo dan Anik (2014) menyatakan

bahwa evaluasi konsumen terhadap kualitas produk akan membantu mereka untuk

mempertimbangkan produk mana yang akan mereka beli. Dengan kualitas yang baik

maka bisa meningkatkan produk atau jasa. Teori ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Cylo dan Anik (2014) memperlihatkan adanya hubungan positif

antara kualitas produk dengan niat beli konsumen.

Persepsi atas Ramah
Lingkungan

(X1)

Niat Beli Konsumen
Produk Ramah

Lingkungan

(Y)

H1
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Gambar 2.3
Hubungan Kualitas Green Product Terhadap Niat Beli Konsumen Produk

Ramah Lingkungan

Berdasarkan penelitian terdahulu Cylo & Anik (2014), dan Utomo (2015), maka

hipotesis mengenai hubungan kedua variabel yang diajukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

H2 : Kualitas Green Product berpengaruh positif terhadap Niat Beli Konsumen

Produk Ramah Lingkungan secara parsial

Kualitas Green
Product

(X2)

Niat Beli Konsumen
Produk Ramah

Lingkungan
(Y)

H2


