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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pemasaran  

 Pemasaran merupakan hal yang begitu mendasar 

sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu fungsi yang 

terpisah. Pemasaran merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat 

dari hasil akhirnya, yaitu dari sudut pandang pelanggan. Oleh 

karena itu, keberhasilan usaha tidak ditentukan oleh produsen 

melainkan oleh pelanggan. Pemasaran juga umumnya dipandang 

sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan 

menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen. Sesungguhnya, 

orang-orang pemasaran melakukan pemasaran lebih kompleks 

dari hal-hal tersebut. Seorang pemasar dituntut untuk dapat lebih 

sigap membaca situasi dan kondisi seorang konsumen.  

 Pemasaran adalah salah satu komponen penting yang 

perlu diperhatikan di dalam sebuah perusahaan untuk dapat 

mempertahankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. 

Pemasarann mencakup semua kegiatan perushaan untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya secara kreatif dan 

menguntungkan.  
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2.1.1  Pengertian Pemasaran  

 Salah satu cabang ilmu ekonomi adalah ilmu pemasaran, 

seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran mengalami 

perkembangan. Para ahli pemasaran memiliki pengertian dan 

definisi yang berbeda mengenai pemasaran, namun pada intinya 

pemasaran mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu 

bagaimana barang atau jasa dapat dengan waktu yang tepat dan 

dengan biaya efisien nantinya dapat diminati oleh konsumen.  

 Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:5), adalah 

sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempetukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.  

Sedangkan pengertian pemasaran menurut Simamora 

(2007:3), adalah proses manajerial dan sosial dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan penukaran produk 

yang bernilai dengan orang atau kelompok lain. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah kegiatan individu dan kelompok dalam menciptakan 

sesuatu yang sesuai dengan apa yang konsumen butuhkan dan 

inginkan dengan berorientasi kepada konsumen sehingga dapat 

memuaskan konsumen dan pihak yang terkait dengan perusahaan. 

Dimana akhirnya akan terjadi suatu hubungan simbiosis 

mutualisme antara perusahaan dengan konsumen sebagai timbal 
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balik atas terjadinya hubungan yang baik karena perusahaan 

memberikan nilai yang lebih kepada konsumen.  

 

2.1.2  Manajemen Pemasaran  

Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang 

berkaitan dengan analisa, perencanaan dan kontrol yang 

mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa.  

Menurut Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

(2007:6), mengatakan bahwa manajemen pemasaran adalah seni 

dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, 

mempertahankan, dan menambah jumlah pelanggan melalui 

penciptaan, penyampaian, dan pengkomuunikasian nilai 

pelanggan yang unggul.  

Menurut Daryanto dalam bukunya Sari Kuliah 

Manajemen Pemasaran Modern (2011:6), yaitu manajemen 

pemasaran adalah analisis, perencanaan, imlementasi dan 

pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun, dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan target pembeli untuk mencapai sasaran 

organisasi.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

manajemen pemasaran merupakan kegiatan mulai dari 

perencanaan hingga evaluasi hasil dari kegiatan di organisasi, 

yang dimana semua kegiatan tersebut berguna untuk perusahaan 

dalam mencapai tujuan organisasi.  
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2.1.3  Pengertian Bauran Pemasaran  

Seperangkat alat pemsaran yang digunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target 

pasarnya disebut bauran pemasaran atau marketing mix. Elemen-

elemen terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai untuk 

memuaskan konsumen sasaran.  

Pengertian bauran pemasaran yang dikemukakan oleh 

Kotler dan Amstrong (2008:62), yang dialih bahasakan oleh 

Bob Sabran sebagai berikut, bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan 

perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di 

pasar sasaran. 

 Menurut Buchari (2008:205), mendefinisikan bauran 

pemasaran (Marketing mix) sebagai strategi mencampur kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil paling memuaskan.  

Sedangkan definisi bauran pemasaran yang diungkapkan 

oleh Kotler dan Keller (2009:23), yaity bauran pemasaran 

adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.  

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran terdiri dari sema hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mempengaruhi permintaan produknya. Bauran pemasaran 
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merupakan inti dari suatu sistem pemasaran. Analisis terhadap 

bauran pemasaran sangat penting untuk dapat menyesuaikan 

keinginan pasar dengan produk yang akan dijual. Berbagai 

kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 

variabel yang disebut 4P yaitu produk (product), harga (price), 

tempat/distribusi (place), dan promosi (promotion). Berdasarkan 

definisi diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari empat kelompok 

variabel tersebut merupakan kegiatan inti perusahaan dalam 

pemasaran dimana bidang-bidang keputusan strategi dalam 

keempat variabel bauran pemasaran.  

 Menurut Kotler dan Keller (2009:18), perangkat atau 

elemen dari bauran pemasaran terdiri dari 4P. Berikut ini adalah 

penjelasan tentang elemen-elemen bauran pemasaran:  

1. Produk (Product)  

Produk merupakan alat bauran pemasaran yang paling 

mendasar dan kombinasi barang atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran yang terdiri 

dari keanekaragaman produk, kualitas, desain, bentuk, 

merek, kemasan, pelayanan, jaminan dan pengembalian.  

2. Harga (Price)  

Sejumlah uang yang dibebankan untuk mendapatkan 

produk atau jasa. Dalam menentukan harga diperlukan 

faktor-fakto yang mempengaruhi baik langsung maupun 
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tidak langsung. Contoh dari faktor langsung adalah harga 

bahan baku, biaya pemasaran dan faktor lainnya.  

3. Tempat (Place)  

Saluran distribusi yaitu sekelompok organisasi yang 

saling tergantung dalam keterlibatan mereka pada proses 

yang memungkinkan suatu produk atau jasa tersedia bagi 

pengguna atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna 

industrial. Tempat ini meliputi saluran pemasaran, 

cakupan pasar, pengelompokkan, lokasi, persediaan dan 

transportasi.  

4. Promosi (Promotion)  

Promosi merupakan bagian dari keseluruhan aktivitas 

perusahaan yang menangani tentang komunikasi dan 

menawarkan produknya kepada target pasar. Promosi 

meliputi promosi penjualan, periklanan, tenaga penjual, 

public relation, dan pemasaran langsung.  

Konsep bauran pemaasaran diatas merupakan konsep 

bauran pemasaran pada perusahaan yang menawarkan produk 

(barang). Namun untuk perusahaan jasa, dibutuhkan 3P lain yaitu, 

People, Physical Evidence, dan Process. Menurut Zeithaml dan 

Bitner yang dikutip oleh Ratih Hurriyati (2008:62), yaitu 

sebagai berikut:  
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1. Orang (People)  

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan 

dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi 

persepsi pembeli.  

2. Bukti Fisik (Physical Evidence)  

Bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata 

turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli 

dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan, unsur-

unsur yang termasuk dalam bukti antara lain: lingkungan 

fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, 

perlengkapan, logo, warna, barang-barang lainnya yang 

disatukan dengan services yang diberikan.  

3. Proses (Process)  

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan 

aliran aktifitas yang digunakan untuk menyampaikan atau 

menyajikan jasa.  

 

2.2  Persepsi  

 Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat 

adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas 

merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. 

Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat 

dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, 

warna, dan suara. Dengan adanya itu semua maka akan timbul 
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persepsi. Pengertian dari persepsi adalah proses bagaimana 

stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan dan interpretasikan.  

 Sebagaimana pendapat dari William Stanton yang 

dikutip oleh Nugroho (2005:160), bahwa:  

“Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita 

pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli 

(rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima 

indera”. 

Menurut Nugroho (2005:160), persepsi kita bentuk oleh tiga 

pasang pengaruh:  

1. Karakteristik dari stimuli  

2. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya  

3. Kondisi-kondisi di dalm diri kita sendiri  

Stimuli adalah setiap bentuk fisik, visual atau komunikasi 

verbal yang dapat mempengaruhi individu. Komunikasi yang 

didesain untuk mempengaruhi konsumen adalah stimuli tambahan 

(secondary stimulus) yang merepresentasikan produk seperti kata-

kata, gambar, dan simbool atau melalui stimuli lain yang 

diasosiasikan degan produk seperti harga, toko tempat produk 

dijual, dan pengaruh sales.  

Persyaratan kunvi yang diperlukan dalam komunikasi stimuli 

sekunder (secondary stimulus) pada konsumen adalah 

pengembangan konsep produk. Konsep produk adalah himpunan 

manfaat produk yang dapat diarahkan pada kebutuhan yang 

didefinisikan pada kelompok konsumen melalui pesan, simbol, 
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dan citra. Konsep produk merepresentasikan pengelolaan stimuli 

sekunder ke dalam posisi produk yang dikoordinasikan dan 

dikomunikasikan kepada konsumen.  

 

2.2.1  Harga  

 Harga sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, sebab 

dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tidak dapat terlepas dari 

pengaruh harga jika seseorang ingin memiliki atau membeli suatu 

barang atau jasa maka orang tersebut harus mengeluarkan 

sejumlah uang tertentu sbagai pengganti atas barang dan jasa 

tertentu.  

Menurut Kotler (2002 : 195) harga adalah nilai yang 

dipertukarkan konsumen untuk suatu manfaat atas 

pengkonsumsian, penggunaan tau kepemilikan barang dan jasa. 

 Menurut bayangan orang-orang harga adalah uang yang 

dibayarkan atas suatu barang atau layanan jasa yang diterima. 

Biasanya sang penjual menetapkan harga berdasarkan pada 

kombinasi barang secara fisik ditambah bebrapa jasa lain serta 

keuntungan yang memuaskan secara singkat dapat dikatakan 

bahwa harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta layanannya.  

 

2.2.2  Persepsi Harga  

 Selain sebagai makhluk sosial, setiap konsumen juga 

merupakan individu dengan karakteristik yang berbeda-beda. 
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Penilaian yang dirasakan setiap konsumen terhadap suatu barang 

dan jasa yang mereka terima tidak sama, banyak faktor yang 

dapat mempengaruhinya. Persepsi konsumen terhadap suatu 

harga dapat mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu 

produk. Oleh karena itu setiap produsen akan berusaha 

memberikan persepsi yang baik terhadap produk atau jasa yang 

mereka jual.  

Menurut Hawkins, Nothesbaugh dan Best (2007), 

persepsi adalah sebuah proses yang diawali dengan pemaparan 

konsumen dan perhatikan terhadap rangsangan pemasaran dan 

berakhir dengan penafsiran oleh konsumen.  

Fedy Rangkuti (2008:103), menyatakan bahwa 

persepasi harga adalah biaya relatif yang harus konsumen 

keluarkan untuk memperoleh produk atau jasa yang ia inginkan.  

Sedangkan menurut J. Paul Peter dan J. Jerry C. Olson 

(2008:406), bahwa persepsi harga berkaitan dengan bagaimana 

informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan 

memberikan makna yang dalam bagi mereka.  

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi persepsi 

terhadap kewajaran suatu harga. Pertama, perception of price 

differeces. Nagle dan Hogan (2006). Pembeli cenderung 

melakukan evaluasi terhadap perbedaaan harga antara harga 

yangditawarkan terhadap harga dasar yang diketahui.  

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi terhadap 

kewajaran suatu harga adalah price references yaitu dimiliki oleh 
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pelanggan yang didapat pengalaman sendiri (internal price) dan 

informasi luar iklan dan pengalaman orang lain (external 

references prices). Schiffman dan Kanuk (2000).   

Dari sudut pandang produsen, harga merupakan 

komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan 

dalam artian merupakan pendapatan. Sementara itu, dari sudut 

pandang konsumen harga sering kali digunakan sebagai indikator 

nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang 

dirasakan atas suatu produk atau dalam arti kata harga merupakan 

pengorbanan bagi konsumen dalam mendapatkan suatu produk. 

Namun secara sederhana, harga dapat diartikan sebagai sejumlah 

uang (satuan moneter) dan atau aspek lain (non moneter) yang 

mengandung kegunaan tertentu yang diperlukan untuk 

mendapatkan suatu produk/jasa.  

Pada saat pemprosesan informasi harga secara kognitif 

terjadi, konsumen dapat membuat perbandingan antara harga 

yang ditetapkan dengan harga atau rentang harga yang telah 

terbentuk dalam benak mereka untuk produk tersebut. Harga 

dalam benak konsumen yang digunakan untuk melakukan 

perbandingan ini disebut internal reference price (harga referensi 

internal). Referensi harga internal pada dasarnya bertindak 

sebagai penuntun dalam mengevaluasi apakah harga yang 

ditetapkan dapat diterima konsumen atau tidak. 

Kotler menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, 

yaitu : 
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1) Perhatikan Selektif 

Orang-orang mungkin lebih memperhatikan stimulasi 

yang berhubungan dengan kebutuhan saat ini, stimulasi 

yang kalau diantisipasi serta stimulasi yang besar dalam 

kaitannya dengan ukuran normal. 

2) Distorsi Selektif 

Menjelaskan kecenderungan orang untuk mengolah 

informasi menjadi suatu pengertian pribadi. 

3) Ingatan Selektif 

Orang-orang akan melupakan kebanyakan dari hal, yang 

mereka pelajari dancenderung mempertahankan informasi 

yang mendukung pendirian dan kepercayaan mereka.  

 

2.2.3  Dimensi Persepsi Harga   

Sering kali konsumen menganggap bahwa harga yang 

ditetapkan untuk merek tertentu sebagai ciri dari produk. Melalui 

pengetahuan ini, konsumen membandingkan dengan harga yang 

ditawarkan oleh merek lain dalam suatu kelas produk yang sama, 

ciri-ciri lain dari merek yang diamati dari merek-merek lainnya 

serta biaya konsumen lainnya. Hasil dan proses ini kemudian 

akan membentuk sikap terhadap berbagai alternatif merek yang 

ada. 

Rangkuti (2009 : 104), menyatakan bahwa persepsi 

mengenai harga diukur berdasarkan pesepsi pelanggan yaitu 
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dengan cara menanyakan kepada pelanggan variabel-variabel apa 

saja yang menurut paling penting dalam memilih sebuah produk. 

Persepsi harga sering diidentikan dengan persepsi kualitas 

dan persepsi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk. 

Monroe (2003 : 161). Hal tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 

2.1 dibawah ini :  

 

Gambar 2.1 

Persepsi Harga 

 

Sumber : Monroe (2003 : 161) 

 

Berdasarkan Gambar 2.1. di atas dapat dijelaskan bahwa 

informasi harga aktual yang diperoleh akan dibandingkan dengan 

persepsi harga yang ada di benak konsumen. Hal ini 

mengindikasikan persepsi nilai terhadap produk atau jasa 

tersebut. Selanjutnya konsumen akan memutuskan, apakah akan 

membeli produk/jasa tersebut atau tidak. 
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Persepsi harga dibentuk oleh 2 (dua) dimensi utama yaitu : 

1) Perceived Quality (Persepsi Kualitas)  

Konsumen cenderung lebih menyukai produk yang 

harganya mahal ketika informasi yang didapat harnya 

harga produknya. Persepsi konsumen terhadap  kualitas 

suatu produk dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap 

nama merek, nama toko, garansi yang diberikan (after 

sale services) dan negara yang menghasilkan produk 

tersebut. 

a) Persepsi Nama Merek  

Nama sebuah merek dapat mengindikasikan 

kualitas suatu produk. Merek yang sudah lama 

dan memiliki image yang kuat terhadap sebuah 

produk biasanya akan lebih cepat diingat oleh 

konsumen. 

b) Persepsi Nama Toko Dealer 

Reputasi nama toko/dealer akan menciptakan 

persepsi konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan, baik dari segi kualitas maupun 

harganya. Kenyamanan toko, layout dan kualitas 

pelayanan yang diterima konsumen akan 

menimbulkan persepsi tersendiri terhadap 

reputasi toko/dealer tersebut. 
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c) Persepsi Garansi (After Sale Service)  

Produk yang menawarkan garansi bagi para 

konsumennya sering diidentikan dengan produk 

yang memiliki kualitas tinggi. Konsumen akan 

merasa lebih tenang dalam menggunakan produk 

tersebut, karena pihak perusahaan menjamin 

kualitasnya. 

d) Persepsi Negara yang Menghasilkan Produk  

Kualitas sebuah produk sering dikaitkan dengan 

negara pembuatnya. Oleh karena itu konsumen 

dapat langsung memiliki persepsi terhadap suatu 

produk hanya dengan mengetahui dari negara 

mana produk tersebut berasal. 

2) Perceived Monetary Sacrifice (Persepsi Biaya yang 

Dikeluarkan 

Secara umum konsumen menganggap bahwa harga 

merupakan biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan 

untuk mendapatkan produk. Akan tetapi konsumen 

mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap biaya 

yang dikeluarkan meskipun untuk produk yang sama. Hal 

ini tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh 

konsumen, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) kondisi yang 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap biaya yang 

dikeluarkan, yaitu : 
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a) Persepsi terhadap Pajak 

Konsumen memiliki penilaian yang berbeda 

terhadap biaya pajak yang harus dibayarkan. 

Untuk 2 (dua) produk yang berbeda konsumen 

memiliki penilaian yang berbeda meskipun biaya 

atau harga yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

produk tersebut nilainya sama. 

b) Persepsi terhadap Kewajaran Harga 

Terdapat 2 (dua) tipe transaksi yang dapat 

mempengaruhi penilaian konsumen terhadap 

wajar atau tidaknya harga suatu produk, yaitu : 

- Konsumen akan menganggap harga yang 

diterapkan tidak wajar, apabila penjual 

menaikkan harga produk untuk memperoleh 

keuntungan dari permintaan yang terus 

meningkat, penjual menaikkan harga produk 

karena alasan kelangkaan barang, penjual 

menaikkan harga produk untuk menutupi biaya 

produksi yang meningkat. 

- Konsumen akan menganggap harga yang 

diterapkan tidak wajar, apabila pada saat 

transaksi terjadi, ada pembeli lain yang dapat 

memperoleh harga yang lebih rendah dan kualitas 

produk yang lebih baik, sedangkan dia sendiri 

tidak. 



29 
 

c) Efek Ekuitas Merek 

Menurut Kotler dan Armstrong (2006 : 235), 

ekuitas merek adalah : “Efek diferensial positif 

yang ditimbulkan oleh pengetahuan nama merek 

terhadap tanggapan pelanggan atas jasa produk 

tersebut”. Ekuitas merek yang sudah kuat sering 

dipersepsikan dengan harga yang premium. 

Konsumen akan bersedia membayar dengan 

harga yang lebih tinggi untuk memperoleh 

produk yang berkualitas dan memiliki image 

merek yang lebih superior. 

Menurut Kotler (2006) terdapat enam usaha utama yang 

dapat diraih suatu perusahaan melalui harga, yaitu : bertahan 

hidup (survival), maksimalisasi pertumbuhan penjualan, unggul 

dalam pangsa pasar danunggul dalam mutu produk. Faktor 

terpenting dari harga sebenarnya bukan hargaitu sendiri (objetive 

price), akan tetapi harga subjektif, yaitu harga yang dipersepsikan 

oleh konsumen. Apabila konsumen mempresentasikan produk A 

harganya tinggi/mahal, maka hal ini akan berpengaruh positif 

terhadap “perceived quality dan perceived sacrifice”, artinya 

konsumen mungkin memandang produk A adalah produk 

berkualitas, oleh karena itu wajar apabila memerlukan 

pengorbanan uang yang lebih mahal. Perceived price yaitu 

sesuatu yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan 

suatu produk Zeithaml (1988). Seringkali beberapa konsumen 
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mengetahui secara tepat harga suatu produk, sedangkan yang 

lainnya hanyamampu memperkirakan harga berdasarkan 

pembelian masa lampau. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli Tjiptono (2006:152) yaitu : 

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, 

adanya harga dapat membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 

berbagai janis barang dan jasa. 

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam 

mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, 

seperti kualitas. Hal ini terutama, bermanfaat dalam 

situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk 

menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.  

Ada beberapa program penetapan harga, yaitu : 

1. Penetapan harga penetrasi (Penetration Pricing), 

Menggunakan harga murah sebagai dasar utama untuk 

menstimulasi permintaan. 

2. Penetapan harga paritas (Parity Pricing), perusahaan 

menetapkan harga dengan tingkat yang sama atau 

mendekati tingkat harga pesaing. 
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3. Penetapan harga premium (Premium Pricing), yaitu 

menetapkan harga diatas harga pesaing. 

Penetapan-penetapan harga yang dikemukakan diatas 

mempunyai beberapa tujuan diantaranya Tjiptono (2006:152) 

adalah :  

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Ada dua jenis target laba yang biasa digunakan oleh 

perusahaan yang berorientasipada laba yaitu target marjin 

dan target ROI (Return On Investment). Target marjin 

merupakan target laba suatu produk yang dinyatakan 

sebagai persentase yang mencerminkan rasio laba 

terhadap penjualan. Sedangkan target ROI (Return On 

Investment) merupakan target laba suatu produk yang 

dinyatakan sebagai persentase yang mencerminkan rasio 

laba terhadap investasi total yang dilakukan perusahaan 

dalam fasilitas produksi dan asset yang mendukung 

produk tersebut.  

2. Tujuan berorientasi pada volume 

Tujuan ini biasanya banyak dipakai oleh perusahaan 

penerbangan, lembaga , perusahaan tour and travel, 

dll.Tujuan ini biasanya dikenal dengan istilah volume 

pricing objectives. 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

Untuk suatu produk yang memberikan harga tinggi 

bertujuan untuk mempertahankan gengsi produk 
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tersbut.Dengan menetapkan harga yang tinggi maka 

terciptalah citra prestisius. 

4. Tujuan berorientasi pada stabilisasi harga 

Tujuan ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga 

untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara 

harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. 

5. Tujuan-tujuan lainnya. 

Tujuan-tujuan lain dari penetapan harga diantaranya 

untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan 

loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 

menghingdari campur tangan pemerintah. 

Sedangkan menurut Purnama (2001:128), tujuan-tujuan 

penetapan harga antara lain : 

1. Mendapatkan posisi pasar, contohnya adalah penggunaan 

harga rendah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa 

pasar. Caranya dengan melakukan perang harga dan 

pengurangan kontribusi harga. 

2. Mencapai kinerja keuangan, harga-harga dipilih untuk 

membantu pencapaian tujuan keuangan seperti kontribusi 

harga dan arus kas. Harga yang terlalu tinggi mungkin 

tidak akan direspon oleh para pembeli. 

3. Penentuan posisi produk, harga dapat digunakan untuk 

meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan 

produk, menciptakan kesadaran, dan tujuan penentuan 

posisi lainya. 
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4. Merangsang permintaan, harga dapat digunakan untuk 

mendorong para pembeli dalam mencoba sebuah produk 

baru atau membeli produk yang ada selama periode-

perode ketika penjualan sedang lesu. 

5. Mempengaruhi persaingan, tujuan penetapan harga 

mungkin untuk mempengaruhi persaingan yang ada atau 

calon pembeli. Manajemen mungkin ingin menghambat 

pesaing yang ada sekarang agar tidak masuk ke pasar atau 

agar tidak melakukan potongan harga. 

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal 

perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Adapun faktor-faktor 

internal tersebut adalah sebagai berikut Tjiptono (2006:154) : 

1. Tujuan pemasaran perusahaan, dapat berupa maksimisasi 

laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 

meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan 

kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, 

melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. 

2. Strategi bauran pemasaran, harga merupakan salah satu 

dari bauran pemasaran, oleh sebab itu hanya perlu 

dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran 

pemasaran lainnya yaitu produk, distribusi dan promosi. 

3. Biaya, merupakan faktor yang menentukan harga 

minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 
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4. Organisasi, manajemen perlu memutuskan siapa di dalam 

organisasi yang akan menetapkan harga. 

 

2.2.4 Strategi Penentuan Harga  

Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan 

dalam pemberian nilai produk kepada konsumen dan 

mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen untuk 

membeli. Menurut Tjiptono (2005:198-200) strategi penerapan 

harga jasa adalah sebagai berikut :  

A. Penetapan harga berdasarkan kepuasan (Statisfaction-

Based Pricing). 

 Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi 

ketidakpastian yang dirasakan pelanggan. Bentuk 

implementasinya adalah sebagai berikut:  

1. Garansi jasa (service guarantees): penetapan harga 

disertai garansi,  

2. Benefit-driven pricing : penetapan harga 

berdasarkan manfaat,  

3. Flate-rate pricing : penetapan harga berdasarkan 

biaya aktual  

B. Relationship pricing Adalah penetapan harga 

berdasarkan upaya yang menarik, mempertahankan, dan 

meningkatkan relasi dengan para konsumen, seperti :  

1. Long-term contracts, yaitu: Penetapan harga 

berdasarkan kontrak dengan insentif harga dan 
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non harga kepada pelanggan agar mereka 

bersedia mengikat diri pada relasi jangka 

panjang.  

2. Price bundling, yaitu: Strategi penetapan harga 

dengan menjual satu jasa atau lebih dalam satu 

paket. Harga satu paket harus lebih murah 

daripada harga total masing-masing item bila 

dijual terpisah.  

3. Efficiency pricing, yaitu: Strategi penetapan 

harga melalui pemahaman, pengelolaan dan 

penekanan biaya. Sebagian atau keseluruhan 

penghematan biaya akan diteruskan kepada para 

pelanggan dalam bentuk harga yang lebih murah. 

Dalam bukunya, Tjiptono juga menambahkan metode 

penetapan harga konvensional dalam sektor jasa (Tjiptono, 

2005:201-203), yaitu:  

1. Cost-based pricing, yaitu: metode penetapan harga 

berdasarkan perhitungan biaya- biaya finansial.  

2. Competition-based pricing, yaitu: strategi ini berfokus 

pada harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan 

lain dalam industri atau pasar yang sama. 

3. Demand-based pricing (value-based pricing), yaitu: 

menetapkan harga konsisten dengan persepsi pelanggan 

terhadap nilai. 
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Strategi penetapan harga jasa berdasarkan persepsi 

pelanggan terhadap nilai, yaitu:  

1. Nilai adalah harga murah;  

a. Discounting yaitu penetapan harga yang 

disertai dengan diskon  

b. Odd pricing : pemberian harga ganjil agar 

lebih dipersepsikan murah  

c. Synchro-pricing : pengelolaan harga 

berdasarkan sifat strategis  

d. Penetration pricing : penetapan harga murah 

untuk percobaan  

2. Nilai adalah sesuatau yang diinginkan dari 

sebuah jasa;  

a. Prestige pricing : penetapan harga mahal 

untuk kualitas prestisius  

b. Skimming pricing : penetapan harga mahal 

dengan dana besar promosi  

3. Nilai adalah kualitas yang didapatkan;  

a. Value pricing : penetapan harga berdasarkan 

paket  

b. Market segmentation pricing : penetapan 

harga berdasarkan segmen pasar  

4. Nilai adalah semua yang telah diberikan;  

a. Price framing : mengorganisasi harga 

berdasarkan referensi akurat  
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b. Price bundling : menetapkan harga 

berdasarkan paket  

c. Complementary pricing : menetapkan harga 

untuk sifatnya melengkapi  

Results-based pricing : menetapkan harga 

berdasarkan hasil jasa. 

 

2.2.5 Tujuan Penentuan Harga  

Menurut Lovelock dan Patterson dalam Tjiptono 

(2005:193), tujuan umum penetapan harga adalah untuk 

mendukung strategi bauran pemasaran secara keseluruhan. Setiap 

keputusan mengenai strategi penetapan harga harus didasarkan 

pada pemahaman secara mendalam atas tujuan sepesifik yang 

ingin perusahaan capai. Ada tiga kategori tujuan spesifik 

penetapan harga jasa, yakni :  

A. Tujuan berorientasi pendapatan  

1. Mengejar profit :  

a. Menghasilkan surplus sebesar mungkin  

b. Mencapai tingkat target spesifik, tetapi tidak 

berusaha memaksimalkan laba  

 

2. Menutup biaya :  

a. Menutup biaya teralokasi secara penuh (termasuk 

biaya overhead institusional)  
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b. Menutup biaya penyediaan satu kategori jasa atau 

produk tertentu (setelah dikurangi biaya overhead 

institusional dan segala macam hibah spesifik).  

c. Menutup biaya penjualan inkremental kepada 

satu pelanggan ekstra. 

B. Tujuan berorientasi kapasitas  

Yaitu dengan mengubah harga sepanjang waktu untuk 

memastikan bahwa permintaan sesuai dengan penawaran 

yang tersedia pada setiap waktu tertentu (sehingga bisa 

mengoptimalkan kapasitas produktif). 

C. Tujuan berorientasi pelanggan  

a. Memaksimumkan permintaan (apabila 

kapasitasnya tidak terbatas) dalam rangka 

mencapai tingkat pendapatan minimum tertentu.  

b. Menetapkan harga sesuai dengan perbedaan 

kemampuan membayar berbagai segmen pasar 

yang menjadi target pemasaran organisasi.  

c. Menawarkan metode pembayaran (termasuk 

fasilitas kredit) yang bisa meningkatkan 

kemungkinan membeli.  

 

2.3  Kepercayaan (Trust) 

Kepercayaan merupakan komponen psikologi konsumen 

yang mempengaruhi perilaku konsumen baik itu dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian maupun perilaku. Luarn dan 
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Lin dalam Erna Ferrinadewi (2008 : 147), kepercayaan adalah 

sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak 

yang dipercaya dan kemampuan menepati janji), benevolence 

(perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai 

dengan kepentingan yang mempercayai), dan predictability 

(konsistensi perilaku pihak yang dipercaya). Kepercayaan atau 

trust didefinisikan sebagai presepsi akan kehandalan dari sudut 

pandang konsumen pada pengalaman, atau lebih pada urut-urutan 

transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan 

akan kinerja produk dan kepuasan.  

Mempertimbangkan hal di atas, kepercayaan memiliki 

peran yang penting apabila efek dari kepercayaan ini tidak 

dikendalikan dapat mengakibatkan pertimbangan akan tingkat 

kepentingan kepuasan pelanggan yang berlebihan dalam 

mengembangkan komitmen konsumen terhadap produk, menurut 

teori kepercayaan-komitmen Morgan dan Hunt dalam Erna 

Ferrinadewi (2008:148), kepercayaan adalah variabel kunci 

dalam mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus 

mempertahankan hubungan jangka panjang. Kepuasan dan 

kepercayaan memainkan peran yang berbeda dalam 

memprediksikan intensi konsumen dimasa depan. Shaw 

berpendapat, terdapat 3 aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk menumbukan kepercayaan konsumen yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  
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Achieving Result, harapan konsumen tidak lain adalah janji 

konsumen yang harus dipenuhi bila ingin mendapatkan 

kepercayaan konsumen. Dalam rangka janjinya kepada 

konsumen, maka setiap karyawan dalam perusahaan harus 

bekerjasama dengan memenuhi tanggung jawabnya masing-

masing. Acting with Integrity, bertindak dengan integritas berarti 

adanya konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam setiap 

situasi. Adanya integritas merupakan faktor kunci bagi salah satu 

pihak untuk percaya akan ketulusan dan kejujuran pihak lain.  

Demonstrate concern, kemampuan perusahaan untuk menunjukan 

perhatiannya kepada konsumen dalam bentuk menunjukan sikap 

pengertian ketika konsumen menghadapi masalah dengan produk, 

hal tersebut menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen. 

Menurut Kotller (2007 :172-173), kepercayaan adalah 

suatu pemikiran deskriptif yang seseorang miliki tentang sesuatu. 

Kepercayaan ini bisa didasarkan pada pengetahuan, opini, atau 

keyakinan yang nyata.Para pemasar teratrik pada orangorang 

yang mempunyai kepercayaan terhadap produk maupun jasa 

tertentu.Kepercayaan ini meningkatkan citra produk dan jasa, dan 

seseorang pun bertindak sesuai dengan kepercayaannya.  

Kepercayaan pelanggan menurut Farida Jasfar 

(2009:167), adalah perekat yang memungkinkan perusahaan 
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untuk mempercayai orang lain dalam mengorganisir dan 

menggunakan sumber daya secara efektif dalam menciptakan 

nilai tambah.  

Menurut Moorman dalam Nor Asiah (2009:302), 

mengatakan bahwa kepercayaan sebagai suatu kesediaan untuk 

bersandar pada suatu mitra pertukaran di dalam mana seseorang 

mempunyai kepercayaan.  

Pelanggan memiliki sikap percaya kepada produsen, 

menurut Zeithaml dan Bitner (2003:159) produsen akan 

memperoleh:  

 Pembelian yang meningkat  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Frederick 

Reichheld dan W Earl Sasswer menunjukkan 

bahwa pelanggan yang memiliki kepercayaan 

cenderung belanja lebih banyak dari pada yang 

mereka belanjakan pada tahun sebelumnya.  

 Biaya lebih rendah  

Banyak biaya awal yang dikeluarkan perusahaan 

untuk menarik pelanggan baru, biaya tersebut 

termasuk biaya periklanan pelanggan baru, jga 

biaya untuk mengetahui keinginan pelanggan 

baru. Dengan tetap mempertahankan pelanggan 

lama.  

 Iklan gratis melalui komunikasi dari mulut ke 

mulut  
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Ketika suatu produk komplek, sulit dievaluasi 

dan ada resiko dalam pengambilan keputusannya 

pelanggan yang merasa terpuaskan biasanya 

menyampaikan informasi yang kuat tentang 

pelanggan yang diterima dari perusahaan 

periklanan ini lebih efektif dari apapun yang 

mungkin dilakukan oleh perusahaan.  

 Employee retention  

Suatu manfaat tidak langsung dari retensi 

pelanggan adalah retensi karyawan. Perusahaan 

tidak akan mengalami kesulitan mempertahankan 

karyawan ketika perusahaan memiliki pelanggan 

yang percaya kepada perusahaan, pelanggan pun 

akan lebih terpuaskan dan menjadi pelanggan 

yang akan menghasilkan profit bagi perusahaan.  

 

2.3.1 Jenis-Jenis Kepercayaan Konsumen  

Para manajer harus menyadari betul bahwa 

kepercayaan terhadap objek atribut dan manfaat menunjukkan 

persepsi konsumen dan karena itu umumnya keprcayaan 

seorang konsumen berbeda dengan konsumen lainnya. 

Kepercayaan kita mewakili asosiasi yang konsumen .bentuk 

diantara objek atribut dan manfaat didasarkan atas 

pembelajaran kognitif. Seseorang membentuk 3 jenis 
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kepercayaan (three types of belief) Jhon C Mowen/ Michael 

Minor (2002:312), yaitu:  

1. Kepercayaan Atribut Objek  

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut 

khusus yang disebut kepercayaan atribut objek, 

kepercayaan atribut objek menghubungkan sebauah 

atribut dengan objek seperti seseorang, barang atau 

jasa. Melalui keprcayaan atribut objek, konsumen 

menyatakan apa yang mereka ketahui tentang dalam 

hal variasi atributnya.  

2. Kepercayaan Atribut Manfaat  

Seseorang yang mencari produk dan jasa yang akan 

menyelesaikan masalah mereka dan yang dapat 

memenuhi kebutuhan mereka, dengan kata lain 

memiliki atribut yang akan memberikan manfaat 

yang dapat dikenal. Hubungan antara atribut dan 

manfaat ini merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan 

atau memberikan manfaat tertentu.  

3. Kepercayaan Objek Manfaat  

Jenis keprecayaan ini dibentuk dengan 

menghubungkan objek dan manfaatnya. Kepercayaan 

objek manfaat merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh produk/ jasa atau orang tertentu yang 

akan memberikan manfaat tertentu.  
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2.3.2 Sifat-Sifat Kepercayaan  

Menurut Francis Buttle (2007:21), sifat-sifat 

kepercayaan diantaranya:  

 Kepercayaan berbasis kalkulus pada tahap awal 

hubungan dan terkait langsung dengan nilai 

ekonominya. Keuntungan menjalin hubungan 

akan dibandingkan keuntungan yang akan dipetik 

jika mengakhirinya.  

 Kepercayaan berbasis pengetahuan sangat 

bergantung pada riwayat berinteraksi dengan 

salah satu pihak dan tingkat pengalaman masing-

masing pihak yang memungkinkan mereka saling 

memprediksi prospek hubungannya dimasa 

mendatang.  

 Kepercayaan yang berbasis identifikasi akan 

terjadi sikap saling memahami menimbulkan 

proses timbal balik dan saling melengkapi atau 

saling mengisi dalam sebuah interegesi 

interpersonal. Traf baru ditemukan pada tahap-

tahap lanjut dari hubungan yang dijalin antara 

kedua belah pihak.  
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2.3.3 Alat Ukur Kepercayaan  

Menurut Mayer (1995) dalam Jason (2007:913), 

faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap 

orang lain ada tga yaitu, kemampuan (ability), kebaikan hati 

(benevolence), dan integritas (integrity). Tiga faktor ini 

menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan 

seseorang agar dapat mempercayai suatu media, transaksi, 

atau komitmen tertentu. Ketiga faktor tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Indikator Kepercayaan 

Sub Variabel Indikator 

Ability “kelompok 

keterampilan, kompetensi 

dan karakteristik yang 

memungkinkan sebuah 

organisasi mempunyai 

pengaruh dalam beberapa 

domain yang spesifik”.  

- Capability  

- Succesfull  

- Preceived Expertised  

- Skill  

Benevolence “sejauhmana 

orang yang dipercayai dan 

diyakini akan berbuat baik 

kepada orang yang 

mempercayakan tersebut, 

selain dari motif profit 

egosentris”.  

- Well Qualified  

- Caring  

- Attention to needs and 

desires  

- Handlingof complaint  

Integrity “persepsi bahwa 

orang yang dipercayakan 

mempunyai prinsip yang 

sama dengan orang yang 

mempercayakan tersebut”.  

- Fairness  

- Consistency  

- Promise fulfment  

- Reliability  

- Value Congruence  
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1. Ability (Kemampuan) mengacu pada kompetensi dan 

karakteristik penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan 

mengotorisasi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, 

bagaimana penjual mampu menyediakan, melayani, 

sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. 

Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan 

dan keamanan dari penjual dalam melakukan transaksi 

Mayer (1995). Menurut Kim (2003), menyatakan bahwa 

ability meliputi kompetensi, pegalaman, pengesahan 

institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. 

Menurut Jason (2007:910) untuk berhasil dalam 

organisasi salah satu basis utama yang diutamakan adalah 

kompetensi atau kemampuan yang menangkap 

pengetahuan da keterampilan yang diperlukan.  

2. Benevolence (Kebaikan hati) merupakan kemauan 

penjual dalam memberikan kepuasan yang saling 

menguntungkan antara dirinya dengan pelanggan Mayer 

(1995). Menurut Kim (2003), benevolence meliputi 

perhatian, empati, dan keyakinan. Menurut Jason 

(2007:911), benevolence akan membuat suatu ikatan 

emosional bagi para konsumen, dengan perhatian yang 

adil komsumen pun akan memberikan pengaruh yang 

positif.  

3. Integrity (Integritas) berkaitan dengan bagaimana prilaku 

atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. 
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Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar 

sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang 

dijual apakah dapat dipercaya atau tidak Mayer (1995). 

Menurut Kim (2003), integrity dapat dilihat dari sudut 

kewajaran (fairness), pemenuhan permintaan (fulfillness), 

dan keterusterangan (honestly). Menurut Lin dalam 

Jason (2007:911) dimana integritas merupakan sebuah 

alasan yang rasional untuk mempercayai seseorang.  

Menurut Kim (2003), apabila pelanggan sudah memiliki 

kepercayaan (Trust), maka akan timbul partisipasi. Salah satu 

bentuk partisipasi ini dapat berupa intensitas transaksi/ 

pembelian. Hasil studi lain yang dilakukan Kim (2007), 

menunjukkan bahwa keprcayaan berpengaruh negatif terhadap 

resiko yang dirasakan oleh pelanggan, kepercayaan juga secara 

langsung dan tidak langsung mempengaruhi minat beli 

konsumen.  

 Ding Mao (2013), keyakinan bahwa kata atau janji 

seseorang dapat dipercaya dan seseoarang akan memenuhi 

kewajibannya dalam sebuah hubungan pertukaran, dan dalam 

penelitiannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan konsumen dalam berbelanja internet secara langsung 

yang kemudiaan mempengaruhi minat beli, yaitu:  
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1. Reputasi  

Meliputi unsur situs internet dikenal banyak orang, 

mempunyai reputasi yang bik, dan juga popilaritas yang 

dimiliki oleh situs.  

2. Ukuran  

Meliputi ukuran situs dan pemain pasar online.  

3. Dirasakan kualitas layanan  

Krakteristik situs yang memiliki produk yang lengkap, 

penjual yang cepat dan tepat dalam mengirim barang, dan 

garansi serta jaminan dari produk yang di jualnya.  

4. Dirasakan kualitas situs web  

Meliputi secara keseluruhan situs ini sangat mudah dalam 

mengakses dan mengoperasikannya, secara visual, dan 

juga kemudahan situs dalam memperoleh informasi yang 

diinginkan.  

5. Kepercayaan situs  

Yaitu meliputi tingkat kepercayaan dari situs, 

kepercayaan dalam berbisnis, dan juga kepercayaan situs 

dalam menjaga komitmen.  

6. Pengambilan resiko  

Tingkat kehati-hatian dalam memilih penjual baru, 

pengaruh reputasi dalam memilih penjual, dan 

kemampuan membeli di penjual yang sama.  
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7. Minat Beli  

Keinginan melakukan transaksi dengan pihak ketiga dan 

keinginan membeli kembali.  

Berikut ini adalah beberapa saran yang dianjurkan kepada 

pembeli online sebelum berbelanja online terkait masalah 

kepercayaan, yaitu:  

1. Setia kepada penjusl yang dikenal  

2. Bertanya kepada konsumen “independen atau 

lainnya” tentang pengalaman berbelanja online 

mereka.  

3. Memastikan bahwa terdapat informasi kontak 

menyeluruh tentang produk pada website.  

4. Memastikan bahwa penjual online telah memiliki 

trust mark atau trust seal.  

5. Memastikan bahwa penjual online menyatakan secara 

tegas bahwa terdapat kebijakan kerahasiaan (privacy 

policy). Seperti misalnya, penjual online menyatakan 

bahwa tidak akan memberikan informasi pribadi 

pembeli kepada pihak lain tanpa persetujuan dari 

pihak pembeli.  

6. Memastikan bahwa website online shopping memiliki 

fasilitas penjamin keamanan dan kerahasiaan kartu 

kredit seperti Secure Sockets Layer (SSL). SSL ini 

berfungsi untuk mencegah pencurian informasi kartu 

kredit oleh hacker.  
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Hal yang tidak boleh dilupakan oleh perusahaan 

adalah kenyataan bahwa kepercayaan bersumber dari harapan 

konsumen, ketika harapan mereka tidak terpenuhi maka 

kepercayaan akan berkurang bahkan hilang. Ketika 

kepercayaan konsumen hilang maka akan sulit bagi 

perusahaan untuk menumbuhkannya kembali. 

 

2.4 Minat Beli  

Minat beli merupakan salah satu aspek psikologis 

yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap prilaku dan 

juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan 

pada apa yang akan mereka lakukan. Minat adalah kesadaran 

suatu obyek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai 

kaitan dengan dirinya. Dalam kaitannya dengan pemasaran, 

seorang konsumen harus mempunyai keinginan terhadap 

kategori suatu produk terlebih dahulu sebelum memutuskan 

untuk membeli produk tersebut. Hal inilah yang dimaksud 

oleh para pemasar dengan membangkitkan minat akan suatu 

kategori, yang juga disebut usaha menciptakan permintaan 

primer (primary demand). Berikut ini definisi minat beli 

menurut beberapa ahli.  

Pegertian minat beli menurut Schiffman dan Kanuk 

(2007:228), didefinisikan sebagai suatu model sikap 

seseorang terhadap objek barang yang sangat cocok dalam 
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mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau merek 

tertentu.  

Sedangkan pengertian minat beli menurut Howard 

yang dikutip oleh Durianto dan Liana (2004:44), adalah 

minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta 

berapa unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu.  

Definisi minat beli menurut Kinnear dan Taylor yang 

dikutip oleh Thamrin (2003:142), menyatakan bahwa minat 

beli merupakan bagian dari prilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksnakan.   

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

minat beli adalah suatu pemusatan individu terhadap suatu 

barang yang disertai dengan perasaan senang terhada barang 

tersebut, sehingga minat tersebut menimbulkan keinginan dan 

kemudian timbul perasaan yang meyakinkan individu bahwa 

barang tersebut memiliki manfaat dan individu ingin 

memiliki barang tersebut dengan cara membeli dengan uang.  

Menurut Tjetjep Djatnika dalam jurnal 

“Mempertinggi efektivitas program magang industri melalui 

pendekatan kemitraan dalam rangka membangun kepercayaan 

dan keyakinan dunia usaha dan dunia industri” (2007), 

terdapat enam langkah yang dialami konsumen dalam proses 
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keputusan pembelian yang disebut dengan AIDA, terdiri dari 

:   

1. Attention : Tahap dimana konsumen menaruh perhatian 

terhadap barang atau jasa.  

2. Interest : Tahap dimana ketertarikan konsumen untuk 

mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau 

jasa.  

3. Desire : Tahap dimana konsumen berhasrat/ berminat 

karena barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhannya.  

4. Action : Tahap dimana konsumen mengambil keputusan 

atau tindakan utuk membeli.  

Dari konsep AIDA diatas attention, interest, dan desire 

merupakan indikator dari minat beli konsumen. Adapun tidak 

digunakannya tahap action karena hal tersebut sudah bukan lagi 

bagian dari minat beli karena para tahap tersebut konsumen sudah 

melakukan suatu keputusan pembelian dimana menuut Kinnear 

dan Taylor yang dikutip oleh Thamrin (2003:142), mengatakan 

bahwa minat beli merupakan bagian dari komponen prilaku 

konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden 

untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar 

dilaksanakan.  

Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut:  

1. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara 

minat seseorang dan orang lain.  
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2. Minat menimbulkan efek diskriminatif.  

3. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan 

dipengaruhi motivasi.   

4. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan 

lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, 

pengalaman, dan mode.   

Adapun faktor-faktor yang meliputi minat, sebagai berikut:  

1. Kebutuhan fisik, sosial, dan egoitis  

2. Pengalaman.  

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang 

sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar 

untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat beli 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu, 

dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan 

mental dari diri konsumen yang merefleksikan rencana 

pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.  

Minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator 

sebagai berikut: 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang 

untuk membeli produk.  

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain.  
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3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada 

produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.  

4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai 

produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

Pemahamam terhadap perilaku konsumen tidak lepas 

dari minat membeli, karena minat membeli merupakan salah 

satu tahap yang pada subyek sebelum mengambil keputusan 

untuk membeli.  

Titik tolak memahami pembeli adalah model 

rangsangan-tanggapan (stimulus-response model) apa yang 

didengar oleh telinga apa yang dilihat oleh mata apa yang 

dicium oleh hidung itulah yang disebut stimulus. Rangsangan 

pemasaran dan lingkungan masuk ke dalam kesadaran 

pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan 

pembeli menghasilkan keputusan pembelian tertentu. Iklan 

berbagai macam produk yang ditayangkan adalah stimulus 

yang dirancang khusus oleh produsen agar menarik perhatian 

konsumen. Produsen mengharapkan konsumen menyukai 

iklan produknya, kemudian menyukai produknya dan 

membelinya.  
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Menurut Kotler, Bowen, dan Makens terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi minat beli seseorang dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian, yaitu situasi tidak terduga 

(Unexpected situation) dan sikap terhadap orang lain (Respect 

to Others).  

 

2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli  

Swastha dan Irawan (2005), mengemukaka faktor-

faktor yang mempengaruhi minat beli berhubungan dengan 

perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas 

dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan 

memperkuat minat membeli, ketidakpuasan pada umumnya 

dapat menghilangkan minat.  

Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka 

seseorang akan terlebih dahulu melalui tahap-tahap 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi 

alternatif.  

Minat beli menurut Kotler, Bowen & Makens 

(2003), yaitu minat beli yang timbul setelah adanya proses 

evaluasi alternatif dan di dalam evaluasi proses tersebut 

seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan tentang 

produk yang akan dibeli baik di atas dasar merek maupun 

minat. Pada dasarnya orang akan membeli merek yang paling 

diminati, namun terdapat dua faktor diantara minat beli 

dengan keputusan pembelian, yaitu prilaku dari orang lain 
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dan situasi yang tidak terduga. Berikut merupakan skema 

minat beli menurut Kotler, Bowen & Makens:  

 

Gambar 2.2 

Langkah-Langkah diantara Evaluasi Alternatif dan 

Pengambilan Keputusan 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kotler, Bowen & Makens (2003)  

 

2.4.2 Unsur-Unsur Minat Beli  

Menurut Schifman dan Kanuk (2007:202), 

timbulnya minat beli itu disebabkan oleh unsur-unsur yang 

terdiri dari 3 tahapan yaitu:  

a. Rangsangan  

Rangsangan merupakan suatu isyarat yang ditujukan 

untuk mendorong dan menimbulkan seseorang untuk 

bertindak.  

b. Kesadaran  

Evaluasi 
Alternatif 

Pengambilan 
keputusan 

Minat Beli 

Perilaku orang 
lain 

Situasi yang 
tidak terduga 
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Merupakan sesuatu yang memasuki pikiran seseorang, 

kesadaran ini dipengaruhi oleh peertimbangan atas barang 

dan jasa itu sendiri.  

c. Pencarian Informasi  

Aspek pencarian informasi dibagi dalam enam bagian, 

yaitu:  

1. Informasi Intern  

Bersumber dari ingatan konsumen untuk memilih 

barang dan jasa yang memuaskannya.  

2. Informasi Ekstern  

Informasi yang melibatkan iklan (media cetak, 

penjualan langsung, dan sumber sosial/ keluarga, 

teman, ataupun kolega).  

3. Memastikan sifat yang khhas dari pilihan yang ada  

Pada tahap ini konsumen mengumpulkan informasi 

yang berhubungan dengan ciri dan sifat dari setiap 

pilihan. Setelah diketahui akan pilihannya maka 

konsumen memutuskan barang yang akan dibelinya.  

4. Pemilihan Alternatif  

Pemilihan ini terjadi jika beberapa barang atau jasa 

merupakan suatu pilihan yang sulit bagi konsumen 

untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia.  

5. Pembelian  

Merupakan tahap dimana konsumen telah melalui 

pilihan dan siap untuk mengeluarkan uangnya untuk 
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ditukarkan dengan barang dan jasa tersebut. Didalam 

pembelian terdapat faktor yang mempengaruhinya 

diantaranya: tempat pembelian, bentuk pembelian, 

dan barang dan jasa yang tersedia.  

6. Tempat dimana Membeli  

Tempat pembelian merupakan salah satu 

pertimbangan dimana konsumen akan membeli 

produk atau jasa tersebut. Sebuah toko atau penyalur 

yang memiliki citra baik akan merangsang konsumen 

untuk berbelanja lebih lanjut sehingga diharapkan 

konsumen menjadi terbiasa membeli di tempat yang 

sama.  

 

2.4.3 Belanja Online  

Belanja online (online Shopping) adalah kegiatan jual 

beli atau perdagangan elektronik yang memungkinkan 

konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau jasa 

dari penjual melalui media internet menggunakan sebuah web 

browser (en.wikipedia.org). Melalui online shop pembeli 

dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan secara 

langsung terlebih dahulu melalui situs web yang 

dipromosikan oleh penjual sebelum pembeli tersebut 

memustuskan untuk membelinya. Online shopping 

memungkinkan kedua pembeli dan penjual untuk tidak 

bertatap muka secara langsung, sehingga hal ini 
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memungkinkan penjual untuk mendapat pembeli dari luar 

negeri atau internasional. Kegiatan tersebut merupakan 

bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi 

tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan 

secara terpisah dari dan ke seluruh penjuru dunia melalui 

media komputer, notebook, ataupun handphone yang 

tersambung dengan layanan akses Internet. Belanja daring 

adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik yang 

digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual 

ataupun penjual ke konsumen.  

Belanja daring di Indonesia semakin hari semakin 

menunjukkan perkembangan yang signifikan. Belanja daring, 

tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun juga 

layanan jasa seperti perbankan yang memperkenalkan teknik 

e-banking. Melalui teknik e-banking pelanggan dapat 

melakukan kegiatan seperti transfer uang, membayar tagihan 

listrik, air, telepon, Internet, pembelian pulsa, pembayaran 

uang kuliah dan lain sebagainya. Belanja daring di Indonesia 

untuk pembelian suatu barang mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Mulai dari situs yang menjual handphone, 

gitar, butik, toko buku, makanan, bahkan hingga ke alat 

elektronik pun mulai dirambah oleh layanan belanja daring. 
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2.5 Kerangka Pemikiran  

Setelah dijabarkan teori dari variabel yang dipakai 

peneliti di dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dan 

memaparkan hubungan antar variabel. Sumber paparan yang 

akan dijelaskan pada kerangka pemikiran ini di dapat dari 

penelitian sebelumnya dan jurnal yang membahas tentang 

hubungan antar variabel yang juga dipakai di dalam 

penelitian ini. Berikut model penelitian yang peneliti pakai:  

 

Gambar 2.3 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak produk yang berada di pasar akhir-akhir ini 

menyebabkan banyaknya pilihan bagi konsumen dalam mencari 

variasi untuk memilih produk. Pemasaran dewasa ini merrupakan 

pertempuran persepsi konsumen, tidak sekedar pertempuran 

produk. Beberapa produk dengan kualitas, model, features, serta 

kualitas yang relatif sama, dapat memiliki kinerja yang berbeda-
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beda di pasar karena perbedaan persepsi dari produk tersebut di 

benak konsumen. Hal ini membuat konsumen lebih selektif dalam 

melakukan seleki terhadap produk.  

 Kerangka pemikira dimaksudkan untuk menggambarkan 

paradigma penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. 

Dalam kerangka pemikiran tersebut terdapat dua variabel 

independen ( Persepsi Harga dan Kepercayaan Konsumen) yang 

mempengaruhi variabel dependen (Minat Beli).  

 

2.6  Pengaruh Persepsi Harga terhadap Minat Beli

 secara online  

Harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan 

menetukan diterima atau tidaknya suatu produk oleh 

konsumen.Penetapan harga tergantung dari kebijakan perusahaan, 

tetapi tentu saja dengan pertimbangan dari berbagai macam hal. 

Murah atau mahalnya suatu produk sangat relative sifatnya. 

Dalam mengukur murah tidaknya harga suatu barang perlu 

membandingkan harga produk serupa yang diproduksi atau dijual 

oleh perusahaan lain. Perusahaan perlu memonitor harga yang 

ditetapkan oleh para pesaing agar harga yang ditentukan oleh 

perusahaan tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, sehingga harga 

yang ditawarkan dapat menimbulkan keinginan bagi konsumen 

untuk melakukan pembelian. James, Roger dan Paul (1995 : 

176), menyatakan bahwa peran harga sering dinilai terlalu 
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berlebihan, konsumen tidak selalu mencari harga semurah 

mungkin atau bahkan kualitas terbaik.  

Namun ada faktor-faktor lain seperti, kenyaman yang 

mungkin lebih dianggap penting dan konsumen kerap 

mengungkapkan sedikit pertimbangan mengenai harga sewaktu 

mengambil keputusan. Sedangkan menurut Kotler dan 

Amstrong (2001: 138), menyatakan bahwa “Harga adalah 

sejumlah uang yangdibebankan atas suatu produk atau jasa atau 

sejumlah nilai yang ditukar konsumenatas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa 

tersebut”. Harga akan mempengaruhi keputusan pembelian 

apabila harga suatu produk tersebut sesuai dengan kualitas, 

terjangkau, dan sesuai dengan manfaat.  

Dengan demikian diperlukan strategi penetapan harga 

yang tepat. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan 

kualitas produk atau jasa dan harga tersebut dapat memberikan 

kepuasan terhadap konsumen. Apabila konsumen menerima harga 

yang telah ditetapkan, maka produk/jasa tersebut akan laku, 

sebaliknya bila konsumen menolaknya maka diperlukan 

peninjauan kembali terhadap harga jualnya. Dengan demikian, 

semakin tepat perusahaan dalam menentukan harga, maka minat 

beli konsumen akan semakin tinggi.  

Berdasarkan hal diatas maka penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut:  

H1 : Persepsi Harga berpengaruh terhadap minat beli.  
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2.7  Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Beli secara

 online  

Kepercayaan online atau pembelian pelanggan secara 

online adalah suatu keharusan ketika pembeli datang dan 

mempunyai keyakinan untuk berbelanja 

secara online Leeraphong and Mardjo (2013). Belanja online 

sifatnya berisiko, 

kepercayaan dan risiko memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi transaksi online (Gregg dan Walczak, 2010). 

Kepercayaan berkontribusi positif terhadap keberhasilan transaksi 

online (Beccera, 2011). Kepercayaan online sangat perlu 

dimana informasi keuangan pribadi dan data pribadi dibagi saat 

melakukan 

pembelian secara online Meskaran et al., (2013). Kepercayaan 

online didasarkan pada presepsi risiko atau manfaat transaksi 

online Leeraphong and Mardjo (2013).  

Penelitian sebelumnya pada hubungan antara 

kepercayaan konsumen dan minat beli oleh McKnight dan 

Chervany (2002), menemkan bahwa pengalaman dalam 

berbelanja online memiliki peringkat tinggi dalam keprcayaan 

untuk melakukan minat beli secara online.   

Atas dasar penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi kepercayaan konsumen online akan menghasilkan 
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niat beli konsumen yang lebih tinggi pula untuk berbelanja secara 

online.  

Berdasarkan hal diatas maka penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut:  

H2 : Kepercayaan berpengaruh terhadap minat beli.  

 

2.8 Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan 

TerhadapMinat Beli secara online  

Menurut Kotler (2002 : 195) harga adalah nilai yang 

dipertukarkan konsumen untuk suatu manfaat atas 

pengkonsumsian, penggunaan tau kepemilikan barang dan jasa. 

Biasanya sang penjual menetapkan harga berdasarkan pada 

kombinasi barang secara fisik ditambah bebrapa jasa lain serta 

keuntungan yang memuaskan secara singkat dapat dikatakan 

bahwa harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan 

untukmendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

layanannya. Persepsi konsumen terhadap suatu harga dapat 

mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk. Oleh 

karena itu setiap produsen akan berusaha memberikan persepsi 

yang baik terhadap produk atau jasa yang mereka jual. Fedy 

Rangkuti (2008:103), menyatakan bahwa persepasi harga adalah 

biaya relatif yang harus konsumen keluarkan untuk memperoleh 

produk atau jasa yang ia inginkan.  

Selain dari persepsi harga, minat beli konsumen pun 

dipengaruhi oleh faktor kepercayaan. Kepercayaan merupakan 
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komponen psikologi konsumen yang mempengaruhi perilaku 

konsumen baik itu dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian maupun perilaku. Luarn dan Lin dalam Erna 

Ferrinadewi (2008 : 147). Kepercayaan atau trust didefinisikan 

sebagai presepsi akan kehandalan dari sudut pandang konsumen 

pada pengalaman, atau lebih pada urut-urutan transaksi atau 

interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja 

produk dan kepuasan.  

Titik tolak untuk mengetahui dan memahami fungsi 

persepsi harga dan keprcayaan sebagai strategi perusahaan agar 

dapat mempengaruhi minat beli konsumen sampai dengan 

terjadinya pembelian.  

Harga dan kepercayaan merupakan faktor penting dalam 

mempengaruhi minat beli konsumen. Saat ini konsumen lebih 

kritis, lebih cerdas, lebih sadar akan harga, lebih banyak menuntut 

dan juga didekati oleh banyak pesaing dengan memberikan 

penawaran yang sama atau bahkan lebih baik. Dalam menentukan 

keputusan pembelian, informasi tentang harga sangat dibutuhkan 

dimana informasi harga ini dapat mempengaruhi prilaku 

konsumen. Seorang konsumen sebelum memutuskan untuk 

membeli sebuah produk, dimulai dengan pengenalan masalah 

untuk mengetahui kebutuhan apa yang mereka butuhkan tentang 

manfaat, kegunaan dari produk/ jasa yang akan dipilih serta 

rincian harganya. Informasi tersebut akan penghasilkan 

pelanggan, perusahaan harus menetapkan harga yang tepat agar 
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konsumen bersedia untuk melakukan pembelian, karena 

konsumen mempunyai persepsi sendiri mengenai tinggi atau 

rendahnya harga yang ditawarkan.. Penetapan harga yang tepat 

adalah harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan baik itu 

kualitas dari produk yang ditawarkan atau kualitas jasa yang 

diberikan. Apabila kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada 

konsumen sangat baik dan sesuai dengan harga yang telah 

ditetapkan, maka hal tersebut secara tidak langsung akan 

menimbulkan keprcayaan tersendiri dari seorang konsumen, da 

diharapkan konsumen akan melakukan pembelian dan apabila 

konsumen merasa puas maka tingkat kepercayaan dari konsumen 

dapat dijadikan salah satu cara untuk memelihara loyalitas 

konsumen agar melakukan pembelian ulang pada produk yang 

ditawarkan.  

 

2.9   Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu dapat digunakan untuk hipotesis atau 

jawaban sementara dalam penelitian ini, selain itu penelitian 

terdahulu dapat dipakai sebagai sumber pembanding dengan 

penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut beberapa 

penelitian terdahulu yang di dapat dari jurnal dan internet sebagai 

perbandingan agar diketahui persamaan dan perbedaannya.   

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama Suherman 

(2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Efektivitas Iklan 

Internet Dan Kelompok Referensi Terhadap Persepsi 
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Kualitas Dan Dampaknya Terhadap Niat Beli Produk 

Blackberry”. Penelitian ini meneliti pengaruh efektivitas 

iklan internet dan kelompok referensi terhadap persepsi 

kualitas dan dampaknya terhadap niat beli. Dari hasil 

yang diperoleh, penelitian ini menunjukkan bahwa 

efektivitas iklan internet dan kelompok referensi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi kualitas dan 

variabel efektivitas iklan internet, kelompok referensi dan 

persepsi kualitas mempengaruhi niat beli. Tetapi secara 

parsial menunjukkan bahwa efektivitas iklan internet dan 

kelompok referensi berpengaruh terhadap persepsi 

kualitas kemudian kelompok referensi dan persepsi 

kualitas secara parsial berpengaruh terhadap niat beli. 

Variabel efektivitas iklan internet tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap niat beli.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalina 

Bachriansyah (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk, Daya Tarik Iklan, dan Persepsi Harga 

Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Ponsel 

Nokia (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota 

Semarang)”. Penelitian ini meneliti apakah kualitas 

produk, daya tarik iklan, dan persepsi harga berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen pada produk ponsel Nokia 

dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam 

memengaruhi minat beli konsumen pada ponsel Nokia di 
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Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel independen dalam penelitian ini 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yaitu minat beli. Sehingga Nokia perlu 

meningkatkan kreatifitas dalam beriklan, kualitas produk, 

dan kelayakan harga yang ada pada ponsel Nokia agar 

dapat bersaing dengan ponsel-ponsel merek lain.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ashari Nur (2012) 

dengan judul “Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian 

Wanita Di Group Blackberry Messenger Terhadap Minat 

Beli Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Hasanuddin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh promosi penjualan pakaian wanita di group 

Blackberry Messenger dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Universitas Hasanuddin. Dari hasil analisi regresi linear 

sederhana diperoleh hasil bahwa pengaruh promosi 

penjualan pakaian wanita di group Blackberry Messenger 

tidak berpengaruh terhadap minat beli mahasiswi Ilmu 

Komunikasi Universitas Hasanuddin. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli adalah potongan harga, gratis 

biaya pengiriman, kualitas produk, merk produk, serta 

model produk yang lebih update.  

4. Penelitian Murwatiningsih (2013). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak 
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langsung risiko dan harga terhadap keputusan pembelian 

online melalui kepercayaan, serta pengaruh kepercayaan 

terhadap keputusan pembelian online. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 291 konsumen. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah random 

sampling Jumlah sampel sebanyak 74 responden 

diperoleh menggunakan rumus Slovin. Metode 

pengumpulan data yaitu kuesioner dan dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko 

mempengaruhi keputusan pembelian online, harga tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian online, dan 

kepercayaan mempengaruhi keputusan pembelian online, 

serta memediasi pengaruh risiko dan harga terhadap 

keputusan pembelian online. Simpulan yang diperoleh 

adalah semakin tinggi kepercayaan konsumen, akan 

meningkatkan keputusan pembeliannya, meskipun 

semakin tinggi tingkat risiko yang mungkin muncul dan 

semakin tinggi harga yang harus dibayarkan konsumen. 

 

2.10  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berupa 

hubungan yang ada antara variabel independen (variabel X) itu 
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sendiri dan ada atau tidaknya pengaruh yangditimbulkan oleh 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen  (Y) secara 

langsung.  

H1 : Persepsi harga berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat beli.  

H2 :  Kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat beli.  

H3 :  Persepsi Harga dan Kepercayaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat beli.   

 

 

 


