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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Kegiatan pemasaran bukan hanya sekedar penjualan dan periklanan, tetapi

berpusat pada usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam

pemenuhan kebutuhannya, manusia mempunyai preferensi yang berbeda dari

produk maupun jasa yang dibutuhkan. Disamping itu, pemasaran memegang

peranan yang sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu

perusahaan atau usaha. Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah

dikelola dengan sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan pemasaran

perusahaan.

Menurut Kotler dan Keller (2012:6) mendefinisikan pemasaran sebagai

berikut:

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai
kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara
yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya”.

Sedangkan menurut Alma (2013: 2) menyatakan pengertian pemasaran

sebagai berikut:

“Marketing ialah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari

produsen ke konsumen yang memenuhi needs dan wants dari

konsumen secara memuaskan”.

Sedangkan menurut AMA (Asosiasi Pemasaran Amerika) yang dikutip

Kotler dan Keller (2012:5) sebagai berikut :

“pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada
pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara
menguntungkan organisasi”.



10

Berdasarkan definisi tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa

pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelangganyang

memenuhi needs dan wants dari konsumen secara memuaskan.

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:6) sebagai

berikut:

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

Sedangkan menurut Alma dalam bukunya “Manajemen Pemasaran dan

Pemasaran Jasa” (2013:83), definisi manajemen pemasaran diuraikan sebagai

berikut:

“Manajemen Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencana,
mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna
mencapai tingkat pemasaran sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan oleh perusahaan”.

Manajemen Pemasaran menurut Suparyanto dan Rosad (2015:3)

mengatakan bahwa:

“Manajemen pemasaran adalah ilmu yang mempelajari tentang
perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian terhadap barang  dan
jasa, penetapan harga, pelaksanaan distribusi, aktivitas promosi, yang
dilakukan oleh orang tertentu denganproses tertentu, yang ditunjang
dengan bukti fisik untuk menciptakanpertukaran guna memenuhi
kebutuhan atau keinginan pelanggan, sehingga dapat mencapai
tujuan perusahaan”.

Pada teori tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran

sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan

menumbuhkan pelanggan denganguna mencapai tingkat pemasaran sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
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2.3 Pengertian Bauran Pemasaran

Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut bauran pemasaran

(marketing mix) yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar. Elemen-

elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol

perusahaan untuk memuaskan pelanggan sasaran.

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:23) adalah

sebagai berikut:

“Bauran Pemasaran (marketing mix) adalah sebagai seperangkat alat

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan

pemasarannya”.

Sedangkan menurut Swastha (2010:74) mendefinisikan bauran pemasaran

seperti berikut:

“Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani

kebutuhan dan keinginan konsumen”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah

suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi

permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan serta semua ini

ditunjukan untuk memberi kepuasan kepada konsumen.

Variabel bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:18) adalah

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

elemen bauran pemasaran:

1. Produk (product)

Penawaran dari perusahaan kepada pasar yang mencangkup keragaman

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

garansi, dan imbalan.
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2. Harga (price)

Sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu.

Perusahaan menetukan harga seperti memberikan daftar harga, diskon,

potongan harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit.

3. Tempat (place)

Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan

perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh  dan tersedia

berbagai pelanggan sasaran. Yaitu dengan menyediakan saluran

pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan,

transportasi.

4. Promosi (promotion)

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar

sasaran, meliputi promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan,

public relation, pemasaran langsung.

2.4 Produk

2.4.1 Pengertian Produk

Pemilihan yang sesama akan produk merupakan bagian yang penting.

Pembelian baru mau membeli suatu produk baru kalau memang merasa tepat

untuk membeli produk yang bersangkutan. Artinya produklah yang harus

menyesuaikan diri terhadap pembeli, bukan pembeli yang menyesuaikan diri

terhadap produk. Produk merupakan barang atau jasa yang dihasilkan, ditambah

gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan merupakan hasil akhir dari

proses produksi tersebut. Adapun pengertian produk menurut beberapa ahli adalah

sebagai berikut:

Menurut Kotler dan Keller (2012: 69) definisi produk sebagai berikut:

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk
memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang
dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara,
orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan”.
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Menurut Solihin (2013:144) dalam “Kamus Pemasaran” definisi produk

adalah sebagai berikut:

“Product adalah segala sesuatu yang memiliki nilai (value) yang

ditawarkan produsen kepada konsumen”.

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Alma (2013:139)

mendefinisikan produk sebagai berikut:

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

Dari pengertian produk di atas dapat disimpulkan bahwa produk

merupakan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen baik itu berwujud

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

toko sehingga konsumen dapat memilih produk yang diinginkan.

2.4.2 Klasifikasi Produk

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang.

Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

kelompok.

Berikut ini klasifikasi produk menurut Tjiptono (2013:98), yaitu:

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata

lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakian normal kurang dari

satu tahun. Contoh: sabun, gula, dan garam.

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa

bertahan lama dengan banyak pemakaian. Dengan kata lain, umur

ekonimisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih.

Contoh: tv, mobil, dan lemari es.
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3. Jasa (Service)

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan

untuk dijual. Contoh: bengkel, salon, dan kursus.

Selain berdasarkan daya tahannya, produk umumnya diklasifikasikan

berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi.

Berdasrkan kriteria ini, produk dapat dibedakan jadi barang konsumen

(consumer’s goods) dan barang industri (industrial’s goods).

Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan

konsumen akhir sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis.

Barang konsumen dapat dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Convenience Goods

Merupakann barang yang pada umumnya memiliki frekuensi

pembelian tinggi, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya

memerlukan usaha yang minimum. Contoh: rokok, sabun, dan pasta

gigi.

Convenience goods dapat dibagi lagi menjadi:

a. Staples Goods: barang yang dibeli konsumen secara rutin.

b. Impulse Goods: barang yang dibeli tanpa perencanaan terlebih

dahulu.

c. Emergency Goods: barang yang dibeli saat kebutuhan itu

medesak.

2. Shopping Goods

Merupakan barang-barang yang dalam proses pemilihan dan

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai

alternatif yang tersedia kriteria perbandingan tersebut meliputi harga,

kualitas, dan model masing-masing barang. Contoh: furniture dan

pakaian.

Shopping goods dapat dibagi lagi menjadi:
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a. Homogeneous shopping goods: barang-barang yang oleh

konsumen dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi cukup

berbeda dalam harga. Contoh: tv dan mesin cuci.

b. Heterogeneous shopping goods: barang-barang yang aspek

karakteristik dianggap lebih penting oleh konsumen dari [ada

aspek harganya. Contoh: furniture dan pakaian.

3. Speciality Goods

Merupakan barang-barang yang memiliki karakteristik dan/atau

identifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contoh: pakaian yang

dirancang oleh perancang terkenal.

4. Unsought Goods

Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau

kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan

untuk membelinya.

Unsought Goods dapat dibagi lagi menjadi:

a. Regularly unsought products: barang-barang yang sebetulnya

sudah ada dan diketahui konsumen tetapi tidak terpikirkan

untuk membelinya. Contoh: asuransi jiwa.

b. New unsought products: barang yang benar-benar baru dan

sama sekali belum diketahui konsumen.

Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan

(konsumen antara atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi

langsung, yaitu untuk diubah dan dijual kembali. Barang industri dapat

diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam proses produksi dan biaya relatifnya.

Barang industri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Materials and Parts (bahan baku dan suku cadang)

Barang-barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. Barang-barang

itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu:
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a. Bahan baku dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertanian (beras,

buah-buahan, sayur-sayuran) dan produk-produk kekayaan alam

(minyak bumi, biji besi, kayu, rotan).

b. Bahan jadi dan suku cadang terbagi atas component materials

(miaslnya benang, semen, kawat) dan component parts (motor kecil,

ban).

2. Capital Items (barang modal)

Barang-barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan

dan/atau mengelola produk jadi. Capital items dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Instalasi meliputi bangunan (pabrik dan kantor) dan peralatan

(generator, komputer, mesin bor, dll.).

b. Peralatan tambahan terdiri dari peralatan dan perkakas pabrik yang

bersifat portable.

3. Supplies and Services (perlengkapan dan jasa bisnis)

Barang-barang tidak tahan lama dan jasa yang memberi kemudahan dalam

mengembangkan dan/atau mengelola keseluruhan produk jadi.

a. Supplies terdiri atas perlengkapan operasi (minyak pelumas, batu

bara) dan bahan pemeliharaan dan reparasi (cat, batu, sikat).

b. Business service terdiri atas jasa pemeliharaan dan reparasi dan jasa

konsultasi bisnis.

2.4.3 Tingkatan Produk

Merencanakan suatu produk atau penawaran, seorang pemasar perlu

memperhatikan tingkatan (level) produk, menurut Kotler (2012:4) ada lima

tingkat produk, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat inti (core benefit)

Merupakan tingkat yang paling dasar, yaitu manfaat atau jasa yang

sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Misalkan seorang tamu hotel

membeli “istirahat dan tidur”.
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2. Produk dasar (basic product)

Merupakan versi dasar dari produk atau manfaat umum  yang

diperoleh dari produk yang dikonsumsikan. Misalnya sebuah kamar

hotel mencakup kamar mandi, tempat tidur, handuk, meja rias, meja

tulis, dan lemari pakaian.

3. Produk yang diharapkan (expected product)

Merupakan seperangkat atribut atau kondisi minimal yang diharapkan

pembeli ketika membeli suatu produk. Misalnya tamu hotel dapat

mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu baca

dan keterangan.

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product)

Merupakan produk yang memiliki manfaat tambahan yang lebih

daripada expected product atau yang melampaui harapan pelanggan.

Misalnya suatu hotel dapat meningkatan produknya dengan

menyertakan pesawat televisi dengan alat pengendalian jarak jauh,

bunga segar, proses pemesanan kamar yang mudah, dan lain-lain.

5. Produk potensial (potensial product)

Merupakan keseluruhan penyempurnaan dan perubahan yang mungkin

dialami sebuah produk dikemudian hari. Produk potensial menekankan

pada evolusi dimana perusahaan mencari cara-cara baru yang agresif

untuk memuaskan dan membedakan tawaran pesaing. Misalnya suatu

hotel menyediakan kamar president suite dengan berbagai fasilitas

yang mewah.

2.5 Kualitas Produk

Seorang penjual dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas

apabila produk yang dihasilkannya tersebut dapat melebihi atau memenuhi

harapan pelanggan.
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Adapun pengertian kualitas produk menurut Kotler (2012:347) sebagai

berikut :

“Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan
fungsi-fungsinya; kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan,
ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki,
dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan”.

Adapun pengertian kualitas produk menurut Heizer dalam Tjiptono

(2013:253) sebagai berikut :

“Keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mampu

memuaskan kebutuhan yang terlihat atau yang tersamar”.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan

kemampuan produk dalam melaksanakan fungsinya.

2.5.1 Dimensi Kualitas Produk

Sifat khas kualitas suatu produk yang andal harus mempunyai multi

dimensi, karena harus memberi kepuasan dan nilai manfaat yang besar bagi

konsumen dengan melalui berbagai cara. Oleh karena itu, sebaiknya setiap produk

harus mempunyai ukuran yang mudah dihitung (misalnya, berat, isi, luas, dan

diameter ) agar mudah dicari konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi di

samping itu pun harus ada ukuran yang bersifat kualitatif, seperti warna yang

ngetrend dan bentuk yang menarik. Jadi, terdapat spesifikasi barang untuk setiap

produk, walaupun satu sama lain sangat bervariasi tingkat spesifikasinya.

Menurut Kotler dalam Prawirosentono (2010:8) dimensi spesifikasi

kualitas produk dapat dibagi sebagai berikut :

1. Kinerja ( performance )

Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, misalnya isi, berat,

kekentalan, komposisi, kekuatan dalam putaran ( RPM ), serta lama hidup

penggunaan. Hal ini merupakan dimensi suatu produk. Misalnya, bola lampu

tercantum volt, ampere, dan waktu pemakaiannya.
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2. Keistimewaan ( types of features )

Produk yang berkualitas mempunyai keistimewaan khusus debandingkan

dengan produk lain. Misalnya, seorang konsumen membeli  sebuah televisi

yang mempunyai keistimewaan seperti suara stereo, dan tingkat resolusi

tinggi.

3. Kepercayaan dan waktu ( Realibility and Durability )

Produk yang berkualitas baik adalah produk yang mempunyai kinerja yang

konsisten baik dalam batas – batas perawatan normal. Misalnya, oli mesin

yang baik mempunyai kepekatan dan kekentalan yang memadai dan

berjangka 5.000 km ( durability ).

4. Mudah dirawat dan diperbaiki ( maintainability and serviceability )

Produk yang berkualitas baik harus pula memenuhi kemudahan untuk

diperbaiki atau dirawat. Dimensi ini merupakan ukuran mudahnya dirawat

sehingga barang tersebut dapat beroperasi secara  baik. Misalnya, sepada

motor yang baik, salah satu dimensi kualitasnya adalah mudah dirawat oleh

setiap montir ( mekanik ) karena suku cadangnya dapat dengan mudah

dijumpai di pasar bebas.

5. Sifat khas ( sensory characteristic )

Untuk beberapa jenis produk mudah dikenal dari wanginya, bentuknya,

rasanya, atau suaranya. Dimensi ini memberikan citra tersendiri pada kualitas

produk tersebut. Misalnya, ayam goreng KFC dapat dengan mudah dikenali

dari bau dan rasnya yang khas.

6. Penampilan dan citra etis (estetika)

Dimensi lain dari produk yang berkualitas adalah dengan persepdi konsumen

atas suatu produk. Misalnya betapa ramah dan cepat pelayanan British

Columbia Telecom (Kanada) terhadap para konsumen.

7. Kemampuan melayani

Meliputi kecepatan, kompetensi, kemudahan, penanganan keluhan yang

memuaskan.
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Beberapa dimensi melibatkan atribut produk yang terukur. Lainnya

mencerminkan selera individu. Beberapa merupakan tujuan dan tak memerlukan

waktu; lainnya bergeser dengan perubahan mode. Beberapa melekat dengan

karakteristik barang, sementara lainnya merupakan karakteristik yang diraih.

2.6 Harga

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana

setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga bukan hanya

angka-angka yang tertera dilabel suatu kemasan atau rak toko, tapi harga

mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa rumah, uang

sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji semuanya

merupakan harga yang harus anda bayar untuk mendapatkan barang atau jasa.

Menurut Kotler dan Keller (2012:67),

“Harga adalah suatu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan
pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga merupakan
elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur
produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan banyak
waktu”.

Menurut Tjiptono (2014:151) menyebutkan bahwa harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan

bagi perusahaan. Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012:345),

“Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan
jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk
memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk
dan jasa”.

Dari tiga definisi menjelaskan bahwa harga adalah unsur penting dalam

sebuah perusahaan dimana dengan adaya harga maka perusahaan akan

mendapatan income bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, harga juga

merupakan alat yang nantinya dijadikan proses pertukaran terhadap suatu barang

atau jasa oleh konsumen.
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2.6.1 Bauran Harga

Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan (2012:18),

harga merupakan salah satu unsur dari bauran pesaran ( Marketing Mix) dan harga

pun memiliki kompenen-komponen tersendiri yang terdiri dari:

1. Daftar harga

Daftar harga ialah suatu uraian harga yang dicamtumkan pada label atau

produk.

2. Diskon/rabat

Diskon merupakan pengurangan harga dari daftar harga.

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong yang diterjemahkan oleh

Alexander Sindoro (2012: 473) diskon dapat bermacam-macam bentuknya yaitu:

a. Diskon tunai (cash discount), yakni pengurangan harga kepada pembeli

yang membayar tagihan mereka lebih awal.

b. Diskon jumlah (quantity discount),adalah pengurangan harga bagi pembeli

yang membeli dalam jumlah besar.

c. Diskon fungsional (disebut juga discount dagang) ditawarkan oleh penjual

kepada anggota-anggota saluran perdagangan yang menjalankan fungsi

tertentu seperti menjual, menyimpan, dan menyelenggarakan pelaporan.

d. Diskon musiman (seasonal discount) adalah pengurangan harga bagi

pembeli yang membeli barang dagangan atau jasa di luar musim.

2.6.2 Penetapan Harga

Pengertian dari penetapan harga menurut Alma (2013:120) adalah

keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti dalam jangka waktu tertentu

sedangkan menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan (2012:142)

menyatakan bahwa suatu perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai

yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya ternyata lebih tinggi

daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan

untuk memetik laba; jika harganya ternyata terlalu rendah daripada nilai yang
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diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan

memperoleh laba.

2.6.3 Tujuan Penetapan Harga

Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Bob Sabran

(2012:76), ada lima tujuan utama dalam menetapkan harga:

1. Kemampuan bertahan

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka jika

mereka mengalami kelebihan kapastitas, persaingan ketat, atau keinginan

konsumen yang berubah. Selama harga menutup biaya variabel dan biaya

tetap maka perusahaan tetap berada dalam bisnis.

2. Laba saat ini maksimum

Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan

laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang

berasosiasi dengan harga alternative dan memilih harga yang menghasilkan

laba saat ini, arus kas, atau tingkat pengambila atas investasi maksimum.

3. Pangsa pasar maksimum

Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan

semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. Perusahaan

menetapkan harga terendah mengasumsikan pasar sensitive terhadap harga.

4. Market Skimming Pricing

Perusahaan mengungkapkan tenologi baru yang mentapkan harga tinggi untuk

memaksimalkan memerah pasar dimana pada mulanya harga ditetapkan tinggi

dan secara perlahan turun seiring waktu. Skimming pricing digunakan dalam

kondisi sebagai berikut:

a. Terdapat cukup banyak pembeli yang permintaan saat ini yang tinggi.

b. Biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga

menghilangkan keuntungan dan mengenakan harga maksimum yang

memacu diserap pasar.

c. Harga awal tinggi menarik lebih banyak pesaing kepasar.

d. Harga tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul.
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5. Kepemimpinan saluran distribusi

Banyak merek berusaha menjadi “kemewahan terjangkau” produk atau jasa

yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas anggapan, selera dan status

yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada diluar

jangkauan konsumen.

2.6.4 Metode Penetapan Harga

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong yang diterjemahkan oleh

Alexander Sindoro (2012:467) mengungkapkan keputusan-keputusan penetapan

harga tergantung pada serangkaian kekuatan-kekuatan lingkungan dan persaingan

yang sangat rumit. Perusahaan tidak hanya menetapkan satu harga tunggal, tetapi

lebih berupa sebuah struktur penetapan harga yang mencakup item-item yang

berbeda disetiap lini produk.

Sedangkan menurut Herman (2012:175) ada beberapa metode penetapan

harga yang dapat dilakukan budgeter dalam perusahaan, yaitu:

1. Metode taksiran

Perusahaan baru saja berdiri biasanya memakai metode ini. Penetapan harga

dilakukan dengan menggunakan intrik saja walaupun maret survey telah

dilakukan. Biasanya metode ini digunakan oleh para pengusaha yang tidak

terbiasa dengan data statistic. Penggunaan metode ini sangat murah karena

perusahaan tidak memerlukan konsultan untur surveyor.

2. Metode berbasis pasar

a. Harga pasar saat ini

Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru, yaitu

hasil modifikasi dari produk lama. Perusahaan akan menetapkan produk

baru tersebut seharga dengan produk yang lama.

b. Harga pesaing

Metode ini hampit sama dengan metode harga pasar saat ini. Perbedaannya

menetapkan harga produksnya dengan mereplikasi langsung harga produk

perusahaan saingannya untuk produk yang sama atau berkaitan. Dengan
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metode perusahaan berpotensi mengalami kehilangan pangsa pasar karena

dianggap sebagai pemalsu.

c. Harga pasar yang disesuaikan

Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan pada faktor internal dan

eksternal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa antisipasi terhadap

inflasi, nilai ukar mata uang, suku bunga perbankan, tingkat keuntungan

yang diharapkan, perubahan cuaca, dans ebagainya. Faktor internal yaitu

keumngkinan kenaikan gaji dan upah, peningkatan efisiensi produk atau

operasi, peluncuran produk baru, penarikan produk baru, penarikan produk

lama dari pasar, dan sebagainya.

3. Metode berbasis biaya

a. Biaya penuh plus tambahan tertentu.

Budgeter harus mngetahui berapa proyeksi full cost untuk produk tertentu.

Full cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibebankan sejak

bahan baku mulai diproses sampai produk jadi siap untuk dijual.

b. Biaya variabel plus tambahan tertentu

Dengan metode ini budgeter menggunakan basis variabel cost. Proyeksi harga

diperoleh dengan menambahkan mark-up lab yang diinginkan. Mark-up yang

diinginkan pada metode ini lebih tinggi dari mark-up dengan basis full cost.

Hal ini disebabkan biaya variabel selalu lebih rendah daripada full cost.

2.6.5 Dimensi Harga

Indikator harga menurut Kotler (2013:67) dapat dibagi menjadi empat

bagian, yaitu :

1. Keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh

produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Produk

Toyota Avanza merupakan produk yang memiliki harga cukup terjangkau.

2. Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh

produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh
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produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. Harga produk Toyota

Avanza cukup bersaing dengan merek produk sekelasnya.

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga

yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk

yang dapat diperoleh konsumen. kualitas produk Toyota Avanza dinilai

sesuai dengan harga yang ditawarkan.

4. Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga

yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang

dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli. Toyota Avanza

merupakan produk yang memiliki manfaat cukup baik sesuai dengan harga

yang ditawarkan.

2.6.6 Faktor Harga

Faktor yang mempengaruhi penetapan harga secara Objektif (Sudarsono,

2005):

1. Harga pokok jual barang yaitu harga jual dasar dari barang dagangan

sebelum ditambah keuntungan yang diinginkan perusahaan. proses

pembentukan harga pokok penjualan dibentuk dari nilai persediaan

barang awal ditambah seluruh pembelian bersih (barang tersedia untuk

dijual) dikurangi dengan persediaan barang akhir.

2. Harga barang sejenis adalah harga barang yang identik atau sama

dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang

memiliki karakteristik fisik yang sama.

3. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk

mendapatkan produk atau barang yang sesuai dengan kemampuannya.

4. Jangka waktu perputaran model adalah produk yang dikeluarkan

memiliki jangka waktu tertentu untuk menghindari prouk yang tidak

up to date.

5. Peraturan adalah aturan yang ditetapkan dalam menentukam ukuran

harga tertinggi, sehingga produsen atau distributor memiliki harga

yang sama.



26

2.7 Keputusan Pembelian

Dalam mempelajari keputusan pembelian konsumen, seorang pemasar

harus melihat hal-hal yang berhubungan terhadap keputusan pembelian dan

membuat suatu ketetapan bagaimana konsumen membuat keputusan

pembeliannya.

2.7.1 Pengertian Keputusan Pembelian

Menurut Swastha dan Handoko (2008 : 110) yang menjelaskan bahwa:

“Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang

nyata, apakah membeli atau tidak.”

Sedangkan menurut Kotler (2012:161) keputusan pembelian adalah

perilaku yang timbul karena adanya rangsangan atau hubungan dari pihak

lain.Proses yang diawali dengan tahap menaruh perhatian (attention) terhadap

barang atau jasa yang kemudian jika berkesan dia akan melangkah ke tahap

ketertarikan (interest)mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau

jasa tersebut yang jika intensitas ketertarikannya kuat kemudian berlanjut ke tahap

berhasrat atau berminat (desire) karena barang atau jasa yang ditawarkan sesuai

dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jika hasrat dan minatnya begitu kuat baik

karena dorongan dari dalam atau rangsangan persuasif dari luar maka konsumen

atau pembeli tersebut akan mengambil keputusan membeli (action to buy) barang

atau jasa yang ditawarkan.

2.7.2 Dimensi Keputusan Pembelian

Menurut Kotler (2012:161)Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam

proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi

alternative, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, berikut

penjelasannya:

1. Pengenalan Masalah

Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan yang

dirasakan oleh konsumen. Konsumen mempersiapkan perbedaan antara



27

keadaan yang diinginkan dengan situasi saat ini guna membangkitkan dan

mengaktifkan proses keputusan.

2. Pencarian Informasi

Setelah konsumen merasakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau

jasa, selanjutnya konsumen mencari informasi baik yang disimpan dalam

ingatan (internal) maupun informasi yang didapat dari lingkungan

(eksternal). Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari:

a. Sumber pribadi: keluarga, tetangga, kenalan

b. Sumber niaga/komersial: iklan, tenaga penjual, kemasan, dan

pemajangan

c. Sumber umum: media dan organisasi konsumen

d. Sumber pengalaman pemeriksaan, penggunaan produk

3. Evaluasi Alternatif (evaluation of alternative)

Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternative

pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

4. Keputusan Pembelian (purchase decision)

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat atas mereka dan

membentuk niat untuk membeli. Namun demikian, ada dua faktor yang

dapat mempengaruhi maksud pembelian dan keputusan pembelian. Faktor

pertama adalah sikap orang lain, seberapa jauh sikap pihak lain dapat

mengurangi alternatif yang disukai seseorang tergantung pada dua hal,

yaitu intensitas sikap negatif pihak lain terhadap pilihan alternatif

konsumen, dan motivasi konsumen tunduk pada keinginan orang lain.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah faktor situasi yang tidak

diharapkan.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah membeli produk, konsumen bisa puas juga tidak puas dan akan

terlihat dalam perilaku pasca pembelian. Kepuasan konsumen merupakan

fungsi dari seberapa dekat antara harapan pembeli atas produk tersebut

dengan daya guna yang dirasakan produk tersebut. Jika produk gagal
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memenuhi harapan, konsumen kecewa, jika harapan terpenuhi, konsumen

puas, jika harapan terlampauim konsumen amat puas.

2.7.3 Faktor Perilaku Pembelian

Menurut Saladin (2011:19) ada 3 (tiga) faktor perilaku pembelian

konsumen, yaitu:

1. Hubungan Lingkungan

Terdiri dari budaya, kelas social, keluarga dan situasi. Sebagai dasar utama

perilaku konsumen, adalah memahami pengaruh lingkungan yang

membentuk dan menghambat individu dalam mengambil keputusan

berkonsumsi mereka.

2. Perbedaan dan pengaruh individu

Terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, dan keterlibatan,

pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi.

3. Proses Psikologi

Terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan

perillaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian

konsumen sebagai faktor yang turut memhubungani perilaku konsumen

dalam proses keputusan membeli.

Sedangkan menurut Kotler (2011:183) mengemukakan 4 (empat) faktor

yang sangat penting dalam perilaku konsumen, yaitu:

1. Faktor Budaya

Terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas sosial yang merupakan hal yang

sangat penting dalam perilaku konsumen.

a. Budaya, merupakan penentu keinginan dan merupakan perilaku yang

paling mendasar. Seseorang akan mendapat nilai, persepsi dan perilaku

dari kebiasaan orang sekitarnya.
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b. Sub budaya, terdiri dari kebangsaan, agama, bahasa, kelompok, ras,

dan daerah geografis. Banyak sub yang membentuk segmen pasar

penting dan pasar sering merancang produk dan program pemasaran

yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

c. Kelas sosial, adalah kelompok-kelompok yang relative homogeny dan

bertahan lama dalam masyarakat dan tersusun hirarki dan

keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

2. Faktor Sosial

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dihubungani juga oleh faktor-

faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peran dan status.

a. Kelompok acuan, seseorang terdiri dari semua kelompok yang

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap

sikap atau perilaku seseorang.

b. Keluarga, anggota keluarga pembeli dapat menanamkan suatu

hubungan yang kuat terhadap perilaku pembelian. Hubungan keluarga

terhadap seseorang dapat dibedakan menjadi:

a) Keluarga orientasi, terdiri dari orang tuan. Dari orang tuan

seseorang memperoleh orientasi ke arah agama, politik, ekonomi,

dan suatu perasaan akan ambisi pribadi, harga diri, dan cinta.

b) Keluarga prokreasi, terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang

mempunyai suatu hubungan langsung terhadap perilaku seseorang

sehari-hari.

c. Peran dan status, seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok

sepanjang hidupnya (keluarga, klub, organisasi). Kedudukan orang di

masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan

status.
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3. Faktor Pribadi

Keputusan membeli juga dapat dihubungani oleh karakteristik pribadi.

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan,

keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

a. Usia dan tahap siklus hidup

Konsumen membeli barang dan jasa sesuai dengan umur dan tingkat

pertumbuhan seseorang dimana keinginan akan suatu produk juga

berubah sesuai pertumbuhan secara relative.

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi

Pilihan akan suatu produk juga dihubungani oleh pekerjaan dan

keadaan ekonomi seseorang baik untuk dibelanjakan, tabungan,

kemampuan meminjam, dan sikap dalam memilih julah yang

dibelanjakan.

c. Gaya hidup

Masyarakat dengan kebudayaan kelas sosial serta pendapatan yang

sama bisa jadi mempunyai gaya hidup yang berbeda. Ini disebabkan

karena pola pikir setiap orang berbeda,gaya hidup biasanya

diekspresikan seseorang melalui aktivitas serta pengkonsumsian suatu

produk.

d. Kepribadian dan konsep diri

Kepribadian setiap orang berbeda, yang biasanya dijabarkan dengan

beberapa sifat seperti: percaya diri, kekuasaan, rasa hormat,

kelemahan, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian ini bisa

dijadikan variabel yang berguna dalam menganalisa perilaku

konsumen untuk mengetahui suatu hubungan yang kuat antara

kepribadian dengan pilihan produk tertentu.
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4. Faktor Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dihubungani oleh empat faktor psikologis

utama yaitu, motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan

pendirian.

a. Motivasi

Seseorang memiliki banyak kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, kebutuhan tersebut muncul dari

tekanan biologis seperti lapar, haus, dan tidak nyaman. Kebutuhan lain

bersifat psikogenis, kebutuhan ini muncul dari tekanan psikologis

seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa

keanggotaan kelompok.

Ada beberapa teori mengenai motivasi diri yang dikemukakan oleh

para ahli psikologis yang mana telah memberikan implikasi yang

berbeda terhadap analisa konsumen dan strategi pemasaran.

a) Teori Freud, Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan

psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak

disadari dan bahwa seseorang tidak dapat memahami motivasi

dirinya secara menyeluruh.

b) Teori Maslow, Abraham Maslow berusaha menjelaskan tentang

kebutuhan manusia yang tersusun secara menjenjang mulai dari

yang paling sedikit meberikan dorongan. Yang terdiri dari

kebutuhan psikologis, rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.
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Pada gambar 2.1 terdapat kerangka acuan tentang alur konsumen

melakukan keputusan pembelian yang sebelumnya melewati beberapa alternatif

keputusan

Sumber: Kotler dan Keller (2011)

Gambar 2.1

Model Perilaku Konsumen

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian sebelumnya

No Nama Judul Metode

Penelitian

Hasil

1 Melysa Elisabeth

Pongoh (2014)

Kualitas Pelayanan,

Kualitas Produk Dan

Harga Pengaruhnya

Terhadap Loyalitas

Pelanggan Kartu As

Telkomsel Di Kota

Manado

Eksplanasi

asosiatif

Secara simultan kualitas

pelayanan, kualitas

produk dan harga

berpengaruh positif

dan signifikan terhadap

loyalitas

pelanggan.
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2 Billy C. Roring

Peggy A. Mekel

Agus Supandi

Soegoto

2015

Pencitraan Merk,

Penetapan Harga

Dan Inovasi Produk

Pengaruhnya

Terhadap Loyalitas

Konsumen Dalam

Membeli Mobil

Toyota Avanza Di

Kota Manado

Deskriptif

Eksplanasi

Hasil penelitian secara

simultan citra merk,

harga dan inovasi produk

berpengaruh terhadap

loyalitas konsumen,

secara parsial citra merk

tidak berpengaruh

signifikan terhadap

loyalitas konsumen

sedangkan harga dan

inovasi produk

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap

loyalitas konsumen

3 Novalinda

Marisa,2011

Pengaruh Kualitas

Produk Terhadap

Loyalitas Konsumen

Pada Sentra Sepatu

Dan Tas Diana

Dekriptif Kualitas produk

berpengaruh terhadap

loyalitas konsumen pada

Sentra Sepatu Dan Tas

Diana

4 Hardian Saputra,

2012

Hubungan Kualitas

Produk Dengan

Loyalitas Konsumen

Pada Gee Eight

Clothing

CompanyBandung

Kualitas produk

memiliki hubungan

dengan loyalitas

konsumen pada Gee

Eight Clothing Company

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis beberapa peneliti

menunjukkan bahwa skripsi dengan judul “pengaruh kualitas produk dan

harga terhadap keputusan pembelian mobil jenis MPV merek Toyota

Avanza (Studi Kasus Pada PT. Toyota Auto 2000 Kabupaten Majalengka)”,

originalitas bahwa skripsi yang ditulis tersebut betul-betul murni hasil peneliti

yang legal.
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2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Titik awal dari pemasaran terletak pada penciptaan nilai dan hubungan baik

dengan konsumen. Untuk memenuhi hal tersebut, maka perusahaan dituntut untuk

dapat memahami pasar serta kebutuhan dan keinginan  konsumen.

Agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan

baik, perusahaan harus dapat merancang dan melaksanakan suatu strategi

pemasaran yang terpadu atau yang dikenal dengan strategi pemasaran. Dengan

memperhatikan serta mempertimbangkan penggunaan unsur-unsur bauran

pemasarannya, diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Adapun bauran pemasaran menurut Kotler (2012:24) adalah sebagai

berikut:

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bauran pemasaran adalah seperangkat

alat pemasaran yang dilakukan degang mencampurkan kegiatan-kegiatan

marketing, agar dapat dicari kombinasi maksimal untuk mencapai tujuan

pemasaran di pasar sasaran sehingga dapat mendatangkan hasil yang memuaskan.

Variabel dalam bauran pemasaran adalah produk (product), harga (price), tempat

(place), promosi (promotion). Adapun pengertian dari masing-masing variabel

tersebut adalah:

1. Produk (Product)

Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan

kepada pasar sasaran. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

menyebabkan meningkatnya kebutuhan dan keinginan konsumen. Keadaan

tersebut telah menjadikan faktor produk, yang merupakan salah satu dari

keempat unsur dari bauran pemasaran mempunyai peranan penting yang dapat

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk tersebut.
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Oleh karena itu dengan adanya persaingan yang ketat dalam pengembangan

produk maka perusahaan dituntut untuk membuat suatu strategi

pengembangan produk tersebut.

2. Harga (Price)

Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk pelayanan

yang menyertainya.

3. Tempat (Place)

Meliputi aktivitas perusahaan agar produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan

tersedia bagi konsumen sasarannya dimanapun dan kapanpun konsumen

berada.

4. Promosi (Promotion)

Promosi adalah usaha dalam bidang informasi, himbauan, dan komunikasi

yang ketiganya saling berhubungan.

Jadi, promosi sebagai salah satu aspek yang penting dalam manajemen

pemasaran, dan sering  dikatakan sebagai  “proses berlanjut”. Ini disebabkan

promosi  dapat menimbulkan  rangkaian kegiatan  selanjutnya dari

perusahaan.

Dalam kaitan ini Kotler(2012:6)mengemukakan bahwa produk dapat

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, menurutdaya tahan dan wujudnya yaitu:

1. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods)

Adalah barang-barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau

beberapa kali penggunaan.

2. Barang tahan lama ( durable goods)

Adalah barang berwujud yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah

digunakan berkali-kali.

3. Jasa ( service )

Adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, dan mudah

habis.
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Dalam mengembangkan produk, pemasar lebih dahulu harus memilih

tingkatan kualitas yang dapat mendukung posisi produk dipasar sasarannya.

Adapun pengertian kualitas produk menurut Kotler (2012:347) sebagai berikut :

“Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan
fungsi-fungsinya; kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan,
ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki,
dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan”.

Adapun pengertian kualitas produk menurut Tjiptono(2011:4) sebagai berikut :

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang  berhubungan

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan”.

Pasar otomotif adalah salah satu yang sedang berkembang. Banyaknya

produk pilihan dengan berbagai penawarannya merupakan suatu usaha perusahaan

untuk mendapatkan konsumen. Akan tetapi siklus hidup produk yang semakin

pendek menjadi salah satu masalah. Perusahaan otomotif harus lebih berfokus

pada teknologi, tampilan dan nilai lebih dari produk yang ditawarkannya. Karena

konsumen saat ini lebih pintar, mereka tidak hanya menginginkan hanya sekedar

alat transportasi.

Penentuan kebijakan penetapan harga sangat penting mengingat produk

yang ditawarkan tersebut bersifat berwujud. Kebijakan penetapan harga yang

dibebankan terhadap produk yang ditawarkan menjadikan indikasi bahwa produk

macam apa saja yang akan menjadi konsumen terima. Hal terpenting adalah

berbagai keputusan penentuan kebijakan penetapan harga tersebut harus konsisten

dengan keseluruhan.

Harga merupakan salah satu penentu pemilihan produk yang nantinya akan

berpengaruh terhadap minat pembelian. Harga seringkali dikaitkan dengan

kualitas, konsumen cenderung menggunakan harga sebagai indikator kualitas atau

kepuasan potensial dari suatu produk.
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Dalam membeli suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan

kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakan harganya (Sweeney,et.al,

2012). Banyak hal yang berkaitan dengan harga yang melatarbelakangi mengapa

konsumen memilih suatu produk untuk dimilikinya. Konsumen memilih suatu

produk tersebut karena benar-benar ingin merasakan nilai dan manfaat dari

produk tersebut, karena melihat kesempatan memiliki produk tersebut dengan

harga yang lebih murah dari biasanya sehingga lebih ekonomis, kerena ada

kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari pembelian produk tersebut,

ataukarena ingin dianggap konsumen lain bahwa tahu banyak tentang produk

tersebut dan ingin dianggap loyal.Bila suatu produk mengharuskan konsumen

mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang

diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut memiliki nilai

negatif.Sebaliknya, apabila konsumen menganggap bahwa manfaat yang diterima

lebih besar, maka yang terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai yang positif.

Para konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang pantas.Harga yang

pantas berarti nilai yang di persepsikan pantas pada saat transaksi

dilakukan.Konsumen beranggapan bahwa suatu produk dengan harga yang mahal

berarti mempunyai kualitas yang baik, sedangkan apabila harga yang murah

mempunyai kualitas yang kurang baik.Seringkali beberapa konsumen mengetahui

secara tepat harga suatu produk, sedangkan yang lainnya hanya mampu

memperkirakan harga berdasarkan pembelian masa lampau.
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihatbagan paradima

penelitian pada Gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.1

Bagan Paradigma Penelitian

Berdasarkan paradigma di atas maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai

berikut:

1. Ho: Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian

mobil jenis MPV merek Toyota Avanza.

Ha: Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil

jenis MPV merek Toyota Avanza.

2. Ho: Harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil jenis

MPV merek Toyota Avanza..

Ha: Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil jenis MPV merek

Toyota Avanza..

3. Ho: Kualitas produk dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan

pembelian mobil jenis MPV merek Toyota Avanza.

Ha: Kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian

mobil jenis MPV merek Toyota Avanza

Kualitas Produk (X1)
1. Kinerja
2. Keistimewaan
3. Kepercayaan dan waktu
4. Mudah dirawat dan diperbaiki
5. Sifat khas
6. Penampilan dan citra etis
Kotler dalam Prawirosentono (2010:8)

Harga ((X2)
1. Harga terjangkau
2. Kesesuaian harga dengan kualitas

produk.
3. Perbandingan harga dengan

kompetitor.
4. Kesesuaian harga dengan manfaat.
Kotler (2013:67)

Keputusan pembelian
(Y)

1. Pengenalan Masalah
2. Pencarian Informasi
3. Evaluasi Alternatif
4. Keputusan Pembelian
5. Perilaku Pasca

Pembelian

Kotler (2012:161)


