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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kualitas Pelayanan 

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

 Goesth dan Davis dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra(2007 : 

51) mengemukakan bahwa “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

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

atau melebihi harapan”. 

Dan dikemukakan menurut Kotler dan Keller (2009 : 49) “Kualitas adalah 

seluruh ciri dan sifatsuatu produk atau pelayanan yang berpengaruh terhadap 

kemampuanuntuk memuaskan yang dinyatakan ataupun yang tersirat”. 

Menurut Kotler (2008:83) pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Menurut Fandy Tjiptono (2012:4) pelayanan (service) bisa dipandang 

sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service 

operations yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh 

pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak 

(visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau 

frontstage). 

Pelayanan (service)adalahsetiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya dapat dikaitkan atau 

tidak dikaitkan pada satu produk fisik Kotler dan Keller (2009 : 42). Menurut 

Tjiptono (2012:4) pelayanan (service) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang 
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terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations yang kerap kali tidak 

tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (back office atau 

backstage) dan service delivery yang biasanya tampak (visible) atau diketahui 

pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage). 

Produk layanan yang ditawarkanorganisasi dalam rangka menciptakan 

kepuasan pelanggan harus berkualitas. Karena kualitas memiliki sejumlah level 

antara lain: universal (sama dimanapun), kultural (tergantung sistem nilai budaya), 

sosial (dibentuk oleh kelas sosial ekonomi, kelompok etnis, teman pergaulan, dan 

personal) serta selera masing-masing. 

Jadi dari definisi yang telah dikemukankan oleh para ahli bahwa pelayanan 

merupakan usaha usaha yang diberikan untuk member manfaat serta sebagai 

pertimbagan konsumen dalam memilih tempat berbelanja. 

Dari pengertian yang telah dikemukakan didapat pengertian kualitas 

pelayanan yang dikemukakan Parasuraman yang dikutip oleh Farida Jafar 

(2005 : 50) “Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan yang 

dirasakan pelanggan dan kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan”. 

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan (2007 : 47) “Kualitas pelayanan 

merupakan sebagai alat ukur seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu menyesuaikan dengan ekspestasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan 

diciptakan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginanserta ketetapan 

penyampaian pelayanan tersebut membagi harapan pelanggan”. 

Dan kembali dijelaskan oleh Boediono (2003 : 60) “Pelayanan kepada 

pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhiatau melebihi harapan pelanggan, 

atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dan harapan 

pelanggan adalah semakin mendekati nilai bermutu”. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas ,dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan ukuran seberapa baiknya pelayanan yang diberikan dan 

diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dan keingginan konsumen. 
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Sementara menurut Barata (2004:205)dalam kualitas pelayanan harus 

memberikan pelayanan yang prima. Dimana terdapat tiga konsep pelayanan prima 

yang harus dijalanakan oleh pihak pelayan dalam melayanai : 

1. Pelayanan prima berdasarkan konsep dan sikap (attitude), yaitu suatu 

pelayan kepada pelanggan dengan menonjolkan sikap yang baik, dan 

menarik antara lain melayani pelanggan dengan penampilan serasi, 

berpikir positif dan sikap mengahargai pelanggan. 

2. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian (attention), yaitu suatu 

layanan kepada pelanggan. 

3. Pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan (action), yaitu serangkaian 

perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan 

yang terbaik bagi pelanggan. 

Dari tiga konsep pelayanan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap 

(attitude) dan perhatian (attention) dalam melakukan pelayanan yang baik adalah 

dasar bagi pemberi layanan memberikan pelayanan yang secara nyata akan 

terwujud menjadi suatu kesatuan bentuk pelayanan yang baik ketika melakukan 

berbagai tindakan (action) terbaik untuk melayani pelanggan. 

Menurut Parasuraman dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra 

(2007:121), ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu : 

expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan (expected service), maka kualitas jasa yang 

dipersepsikan baik dan memuaskan.Jika jasa yang diterima melampaui harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan sebagai kualitas yang 

ideal.Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan buruk.Dengan demikian baik tidaknya kualitas 

jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dengan memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten. 
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2.1.1.2 Karakteristik Jasa atau Layanan 

Menurut Fandy Tjiptono (2012:28) Jasa atau layanan memiliki empat 

karakteristik utama yaitu : 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa/ layanan berbeda secara signifikan dengan barang fisik.Bila barang 

merupakan suatu objek, alat, material atau benda yang bisa dilihat, 

disentuh dan dirasa dengan panca indera; maka jasa/ layanan justru 

merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

(performance), atau usaha yang sifatnya abstrak. Bila barang dapat 

dimiliki , maka jasa/ layanan cenderung hanya dapat dikonsumsi tetapi 

tidak dapat dimiliki (non- ownership). 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen 

jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau 

mengkonsumsinya sendiri. 

2. Bervariasi (Heterogeneity) 

Layanan bersifat varibel atau heterogen karena merupakan non- 

standardized output, artinya bentuk, kualitas dan jenisnya sangat beraneka 

ragam, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan tersebut 

dihasilkan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas 

jasa, yaitu : (1) kerja sama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian 

layanan; (2) moral/ motivasi karyawan dalam melayani pelanggan; serta 

(3) beban kerja perusahaan. 

3. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru 

dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran jasa/ layanan bersangkutan.Keduanya mempengaruhi hasil 

(outcome) dari jasa/ layanan bersangkutan.Dalam hubungan antara 

penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas staff layanan merupakan unsur 
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kritis. Implikasinya, sukses tidaknya jasa/ layanan bersangkutan ditunjang 

oleh kemampuan organisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan 

seleksi, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan, dan 

pengembangan karyawannya secara efektif. 

4. Tidak tahan lama (Perishability) 

Perishability berarti bahwa jasa/ layanan adalah komoditas yang tidak 

tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang 

akan datang, dijual kembali, atau dikembalikan. Permintaan jasa juga 

bersifat fluktuasi dan berubah, dampaknya perusahaan jasa seringkali 

mengalami masalah sulit.Oleh karena itu perusahaan jasa merancang 

strategi agar lebih baik dalam menjalankan usahanya dengan 

menyesuaikan permintaan dan penawaran. 

 

2.1.1.3 IndikatorKualitasPelayanan 

Nyeck, et. al(2002) dalam Munusamy Jayaraman, et. al(2010:400) 

menyatakan, ”the SERVQUAL measuring tool remains as the most complete 

attempt to conceptualize and measure service quality.” Alat ukur SERVQUAL 

tetap sebagai konsep yang paling lengkap untuk mengukur kualitas layanan. 

Parasuraman, et. al(1990) dalam Kotler (2005:122), kualitas pelayanan 

dapat diukur dengan menggunakan lima indikator dimensi kualitas pelayanan 

(SERVQUAL) sebagai berikut: 

1. Buktilangsung(tangibles) 

Yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Dalam hal ini berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

digunakan atau dapat pula berupa representasi fisik atau jasa, meliputi : 

a. Fasilitas yang menarik 

b. Kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan 

c. Kelengkapan peralatan 

d. Penampilan karyawan 
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2. Kehandalan (reliability) 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera, akurat dan 

memuaskan sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini berarti perusahaan 

memberikan pelayanannya secara tepat sejak pertama kalinya, meliputi : 

a. Memberikan pelayanan sesuai janji 

b. Tanggung jawab pelayanan kepada konsumen akan masalah 

pelayanan 

c. Memberikan pelayanan tepat waktu 

d. Memberikan informasi kepada konsumen tentang kapan pelayanan 

yang dijanjikan akan direalisasikan. 

3. Daya tanggap (responsiveness) 

Yaitu keinginan dan kesigapan dari para karyawan untuk membantu 

pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, meliputi: 

a. Memberikan pelayanan secara cepat dan tepat 

b. Kerelaan untuk membantu dan menolong konsumen 

c. Penanganan keluhan pelanggan 

d. Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan konsumen 

4. Jaminan (assurance) 

Yaitu kemampuan para karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya 

pelanggan terhadap perusahaan berupa kompetensi (memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang berhubungan dengan perusahaan); kesopanan (sikap 

sopan santun, perhatian dan keramah-tamahan yang dimiliki oleh para 

contact personel); kredibilitas (sifat jujur dan dapat dipercaya yang 

mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan dan karakteristik 

pribadi), meliputi : 

a. Sopan santun karyawan dalam memberikan pelayanan 

b. Karyawan memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjawab 

pertanyaan konsumen 

c. Kemampuan karyawan untuk membuat konsumen merasa aman saat 

menggunakan jasa perusahaan 

5. Empati (empathy) 
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Yaitu perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang diberikan kepada para 

pelanggan dengan berupaya untuk memahami keinginan pelanggan, 

meliputi: 

a. Kemudahan kepada konsumen untuk menghubungi perusahaan 

b. Memberikan perhatian individu kepada konsumen 

c. Karyawan yang mengerti keinginan dan kebutuhan konsumen serta 

selalu mendengarkan saran dan keluhan dari pelanggan. 

 

2.1.2 Kelompok Referensi 

2.1.2.1 Pengertian Kelompok Referensi 

Kelompok adalah merupakan dua atau lebih orang-orang yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan tersebut bias merupakan 

tujuan individu atau tujuan bersama. Kelompok acuan disebut juga kelompok 

referensi. Menurut Sumarwan (2004), kelompok referensi (reference group) 

adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi 

perilaku seseorang. Kelompok referensi memberikan standar (norma) dan nilai 

yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir 

atau berperilaku. Dalam perspektif pemasaran, kelompok referensi adalah 

kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan 

pembelian dan konsumsi.Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) “Kelompok 

rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar 

perbandingan (rujukan) bagi seseorang untuk membentuk nilai-nilai dan sikap 

umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku”. Kelompok yang secara 

langsung mempengaruhi dan memiliki seseorang disebut kelompok keanggotaan 

(membership group), antara lain: 

a. Kelompok primer yang interaksi teratur tetapi tidak formal seperti 

keluarga, teman-teman, tetangga dan rekan kerja. Keluarga dan anggota 

keluarga dapat sangat mempengaruhi perilaku pembelian. Peran dan status 

seseorang merupakan anggota dari berbagai kelompok keluarga, klub, dan 
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organisasi. Setiap peran membawa status yang mencerminkan 

penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Seseorng seringkali memilih 

produk yang menunjukkan status mereka dalam masyarakat. 

b. Kelompok sekunder yang lebih formal dan memiliki lebih sedikit interaksi 

teratur. Kelompok sekunder ini mencakup organisasiorganisasi seperti 

keagamaan, asosiasi profesional, dan serikat buruh. 

 Kelompok acuan melibatkan satu orang atau lebih yang digunakan sebagai 

alasan pembandingan atau acuan dalam membentuk respons afektif dan respon 

kognitif serta melakukan perilaku.Kelompok acuan bisa berukuran berapa saja 

(dari satu orang sampai ratusan orang) dan dapat diraba (orang sungguhan) atau 

tidak teraba dan simbolis (eksekutif bisnis yang sukses atau atlet pahlawan). 

Kelompok acuan (dan orang acuan tunggal) dapat berasal dari orang kelas sosial, 

subkultur bahkan dari kultur yang sama, bisa juga berasal dari kelas sosial, sub 

kultur dan kultur yang lain. Berikut ini adalah daftar beberapa tipe kelompok 

acuan dan ciri khas pembeda utamanya (Peter & Olson, 2014: 134). 

 Kelompok acuan didefinisikan sebagai orang atau kelompok 

orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu. 

Kelompok acuan memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat 

menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir 

atau berperilaku (Engel et al, 1994). Sedangkan menurut Kotler 

(2002), kelompok acuan adalah semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seseorang. Salah satu faktor penting yang berpengaruh 

terhadap perilaku pembelian konsumen adalah faktor kelompok acuan. 

Kelompok acuan dapat menjadi referensi bagi seseorang untuk 

mempertimbangkan dan melakukan pembelian pada suatu produk. 
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2.1.2.2 Kelompok Rujukan yang berkaitan dengan Konsumen 

1. Kelompok Rujukan Langsung 

a. Keluarga 

Keluarga menurut Schiffman dan Kanuk (2007) dapat didefinisikan 

sebagai orang atau lebih yang berkaitan oleh hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi yang tinggal bersamasama. 

b. Kelompok persahabatan 

Kelompok persahabatan secara khas dikelasifikasikan sebagai 

kelompok informal karena biasanya tidak terstruktur dan kurang 

mempunyai tingkat kewenangan yang khusus.Dari segi pengaruh 

relatif, sesudah keluarga, teman-teman yang paling mungkin 

mempengaruhi keputusan pembelian individu.Pendapatan dan pilihan 

teman-teman merupakan pengaruh yang penting dalam menentukan 

produk atau merk yang akhirnya dipilih konsumen. 

c. Kelompok belanja 

Dua orang atau lebih yang berbelanja bersama-sama baik berbelanja 

makanan, pakaian atau hanya untuk melewati waktu, dapat disebut 

juga kelompok belanja. 

d. Kelompok kerja 

Kelompok kerja informal maupun kelompok persahabatan kerja 

(friendlyship work group) informal dapat mempengaruhi perilaku 

Tipe Kelompok Acuan Perbedaan dan Ciri khas Utama 

Formal/informal Kelompok acuan formal memiliki struktur yang 

ditentukan dengan jelas; kelompok informal tidak 

punya. 

Primer/Sekunder Kelompok acuan primer melibatkan interaksi 

langsung tatap muka; kelompok sekunder tidak. 

Keanggotaan Orang menjadi anggota resmi kelompok acuan. 

Aspirasional Orang beraspirasi menjadi anggota atau menyaingi 

kelompok acuan. 

Disasosiatif Orang berusaha menghindari atau menolak 

kelompok referensi disasosiatif. 
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konsumen. Kelompok kerja formal, terdiri dari para individu yang 

bekerja sebagai bagian dari sebuah tim, dengan demikian mempunyai 

kesempatan yang terus- menerus untuk mempengaruhi setiah sikap 

dan tindakan yang behubungan dengan konsumsi orang lain sehingga 

melakukan keputusan dalam pembelian. 

2. Kelompok tidak langsung 

Selebritis dan tokoh-tokoh penting dapat menjadi pengaruh yang besar 

sebagian masyarakat sehingga dapat mengkonsumsi suatu produk atau jasa seperti 

yang telah digunakan oleh selebritis atau tokoh-tokoh penting. 

Sumarwan (2011:308-311) menjelaskan terdapat lima kelompok referensi 

yang terkait dengan konsumen yaitu : 

1. Kelompok acuan langsung 

a. Kelompok Keluarga 

b. Kelompok Persahabatan (Friendship Group) 

c. Kelompok Belanja (Shopping Group) 

d. Kelompok Kerja (Work Group) 

2. Kelompok acuan tidak langsung 

a. Kelompok atau Masyarakat Maya (Virtual Goupor Communities) 

 

2.1.2.3 Pengaruh Rujukan Kelompok dengan Kesesuaian Konsumen 

Berbagai pemasar biasanya tertarik pada kelompok rujukan untuk 

mengubah sikap dan perilaku konsumen dengan mendorong kesesuain. Untuk 

mempunyai pengaruh tersebut, kelompok rujukan harus melakukan: 

1. Memberitahu dan mengusahakan orang untuk menyadari akan produk atau 

jasa dari suatu merek tertentu 

2. Memberikan kesempatan kepada individu untuk membendingkan 

pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok  

3. Mempengaruhi individu untuk mengikuti sikap dan perilaku dari norma-

norma yang ada di kelompok. 
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4. Membenarkan untuk menggunakan produk atau jasa yang sama dengan 

kelompok. 

Kelompok rujukan pada umumnya, menyebabkan individu untuk 

terpengaruh menjadikannya sebagai konsumen, setelah konsumen melakukan 

pembelian maka memuaskan atau tidaknya produk atau jasa tersebut yang akan 

menjadi penentu utama terciptanya loyalitas oleh konsumen tersebut. Kelompok 

acuan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap konsumen.Banyak 

kelompok sosial memasukkan makna kultural positif dan diinginkan serta menjadi 

kelompok acuan asosiatif yang konsumen ingin menyaingi atau diafiliasikan 

dengannya. Kelompok sosial lain mengejawantahkan makna yang tidak 

menguntungkan atau menjijikkan dan bertindak sebagai acuan negatif yang 

seorangpun ingin menghindarinya mereka ini menjadi kelompok disasosoatif. 

Pengaruh kelompok acuan informasional meneruskan informasi bermanfaat 

kepada konsumen perihal dirinya sendiri, orang lain atau aspek lingkungan fisik 

seperti produk, jasa dan demonstrasi langsung. Konsumen lebih cenderung 

dipengaruhi oleh kelompok acuan bila informasi itu dirasa dapat dipercaya dan 

relevan dengan masalah yang dihadapi dan sumber informasi dirasakan dapat 

dipercaya. Pengaruh kelompok acuan ekspresif-nilai mempengaruhi konsep diri 

orang lain sebagai satuan kultural, kelompok acuan mengandung sekaligus 

membentuk makna cultural (kepercayaan, norma, perilaku, gaya hidup). Namun 

pengaruh kelompok acuan terhadap pembelian produk dan merek tidak semuanya 

sama. (Peter & Olson, 2014: 133). 

Peter & Olson (2014) menjelaskan bahwa berdasarkan riset, pengaruh 

kelompok acuan atas keputusan produk dan merek dianggap bervariasi pada 

sedikitnya dua dimensi.Dimensi pertama berhubungan dengan sejauh mana 

produk dan merek merupakan barang kebutuhan ataukah barang mewah.Barang 

kebutuhan hampir semua orang memilikinya (senter), tetapi hanya konsumen pada 

kelompok tertentu yang memiliki barang mewah (kapal layar). Dimensi kedua 

adalah sejauh mana objek yang bersangkutan itu menarik perhatian atau dikenali 

orang lain. 
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Kebanyakan perilaku konsumen dipengaruhi oleh kelompok (Hasbro, 

dalam Engel dkk,1995) khususnya dipengaruhi oleh kelompok referensi, cara 

berpikir dan nilai yang dianut kelompok mempengaruhi perilaku individu. Secara 

sadar atau tidak, individu melakukan proses penyesuaian diri ke dalam kelompok 

dengan menuruti harapan kelompok dan ide serta opini anggota di dalam 

kelompok tersebut. 

Adapun bentuk pengaruh tersebut (Engel dkk,1995) yaitu : 

1. Pengaruh Informasional  

Terjadi ketika individu mengunakan opini atau perilaku kelompok 

referensi sebagai satu sumber informasi dalam berperilaku. 

2. Pengaruh Normatif 

Terjadi ketika individu memenuhi harapan kelompok untuk mendapatkan 

imbalan langsung/pujian untuk menghindari sanksi. 

3. Pengaruh Identifikasi  

Terjadi ketika individu menggunakan norma dan nilai-nilai kelompok 

sebagai acuan bagi nilai dan sikapnya. 

Dari sudut pandang pemasaran kelompok acuan didefenisikan sebagai 

kelompok yang memberikan kerangka atau referensi kepada individu dalam 

pembelian atau keputusan konsumsinya.Kelompok acuan yang berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku secara umum dan luas disebut kelompok acuan 

normatif, sedangkan kelompok acuan yang mempengaruhi sikap atau perilaku 

secara spesifik atau sempit disebut kelompok acuan komperatif. Pada 

perkembangannya kelompok acuan tidak lagi hanya berupa kelompok secara 

langsung dapat mempengaruhi individu, namun ada kelompok acuan yang bersifat 

tidak langsung, yang terdiri dari individu atau kelompok yang tidak perlu secara 

langsung melakukan kontak dalam memberikan pengaruhnya, seperti bintang 

film, bintang olahraga, atau acara yang disusun dengan baik dan menarik 

agarmudah dilihat oleh orang. Derajat pengaruh yang dapat diberikan kelompok 

acuan pada perilaku individu tergantung pada bagaimana keadaan individu dan 

suatu produk pada faktor spesifik sosial (Schiffman dan Kanuk, 2004). 
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2.1.2.4 Indikator Kelompok Referensi 

Pada dasarnya seseorang memihak atau bergabung dengan sebuah 

kelompok referensi untuk 3 alasan, yaitu: 

1. untuk mendapatkan pengetahuan yang berharga, 

2. untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman, dan 

3. untuk mendapatkan makna yang digunakan untuk membangun, 

memodifikasi, atau memelihara konsep pribadi mereka. 

Pemilihan konsumen didalam pengambilan keputusan memilih berbelanja 

akan mendapat saran dari orang terdekatnya yaitu orang tua. Selain orang tua, 

terkadang informasi yang berasal dari teman maupun  yang bersangkutan juga 

akan mempengaruhi keputusannya. Ketika orang lain merasakan pengalaman 

berbelanja ditoko Alfamart tersebut. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kelompok 

referensi dalam penelitian ini yaitu seorang individu/ kelompok orang yang 

memberikan pengaruh didalam keputusan konsumen dalam pemilihan belanja. 

Adapun indikator kelompok referensi yaitu: 

1. Kelompok acuan langsung 

1) Kelompok Persahabatan (Friendship Group) 

2) Kelompok Belanja (Shopping Group) 

3) Kelompok Kerja (Work Group) 

2. Kelompok acuan tidak langsung 

1) Kelompok atau Masyarakat Maya (Virtual Goupor Communities) 

2) Kelompok Pegiat Konsumen (Consumer ActionGroup) 

 

2.1.3 Keputusan Pembelian 

2.1.3.1 Pengertian 

Menurut Kotler (2009:184) mendefinisikan keputusan pembelian 

konsumen yaitu: “Keputusan pembelian konsumen akhir perorangan dan rumah 

tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi”. 
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Dalam mengambil suatu keputusan pembelian suatu produk, konsumen 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Sudharto (2007: 19), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli adalah kultur, sosial, personal, 

psikologi. 

Menurut Assael yang dikutip oleh Sutisna (2002:15) keputusan pembelian 

adalah “Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan”. 

Keputusan pembelian konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya (Setiadi, 2008:415). 

Keputusan Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi 

atas merek – merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler, 2005). Dalam 

penelitian ini keputusan pembelian didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

konsumen mengenali kebutuhannya, mencari informasi mengenai produk yang 

sesuai dan mengambil keputusan tentang produk mana yang akan dibeli dan 

digunakan. Menurut Kotler (2005), terdapat 5 peran yang dimainkan orang dalam 

keputusan pembelian, yaitu : 

1. Pencetus : Orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

suatu produk 

2. Pemberi Pengaruh : Orang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan 

3. Pengambil Keputusan : Orang yang mengambil keputusan mengenai setiap 

komponen keputusan pembelian (membeli atau tidak membeli, bagaimana 

cara membeli, dan dimana akan membeli) 

4. Pembeli : Orang yang melakukan pembelian sesungguhnya 

5. Pemakai : Orang yang akan mengkonsumsi atat menggunakan produk 

tertentu 
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2.1.3.2 Faktor Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh Bob Sabran 

(2009:178) terdapat beberapa faktor pertimbangan konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk: 

1. Pilihan Produk 

Pilihan produk oleh pelanggan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.Pilihan produk 

seringkali dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang sifatnya 

psikologis.Produk memang tidak dirancang untuk memenuhi rancang 

untuk memenuhi kebutuhan fungsionalnya saja, namun juga memuaskan 

kebutuhan sosial dan psikologi.Konsumen dapat mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk yang memiliki atribut dan manfaat 

tertentu.Keputusan tersebut menyangkut fitur, kemasan, merek, kualitas 

dan sebagainya. 

2. Pilihan Merek 

Konsumen harus memutuskan merek mana yang akan dibeli. Setiap merek 

memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri.Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. Teknik 

pemilihan (decision rules) juga diterapkan konsumen pada saat 

menentukan merek yang akan dipilihnya. 

3. Pilihan Penyalur 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan 

dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan 

penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, 

persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, luas tempat dan 

sebagainya. 

4. Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya.Pembelian dilakukan mungkin lebih dari satu. Dalam 

hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan 

keinginan yang berbeda-beda dari setiap pembeli. 
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5. Waktu Pembelian 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbedabeda, 

misalnya: ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua minggu 

sekali, satu bulan sekali, dan sebagainya. 

6. Metode Pembayaran 

Konsumen dapat mengambilkeputusan tentang bagaimana metode 

pembayaran yang akan dilakukan. Pembayaran mungkin dilakukan dengan 

tunai atau kredit. 

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mempengaruhi maksud pembelian dan 

keputusan membeli (Engel, 1994) yaitu: 

1. Sikap atau pendirian orang lain  

Pendirian orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai seseorang. 

Hal ini tergantung pada dua hal, antara lain : 

a. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai konsumen. 

b. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

2. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor-faktor 

seperti pendapatan keluarga, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang 

diinginkan. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) pengambilan keputusan 

membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu berasal dari lingkungan (eksternal) dan bersifat individual 

(internal). 

Beberapa faktor dari lingkungan (eksternal) yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan membeli (Engel dkk, 1995) antara lain: 

a. Budaya 

b. Kelas Sosial 

c. Demografi 

d. Pengaruh Kelompok Referensi 
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2.1.3.3 Tahapan Keputusan Pembelian 

Konsumen tentu tidak serta merta melakukan keputusan pembelian suatu 

produk. Kotler dan Keller (2008) membagi proses pengambilan keputusan 

membeli menjadi lima tahap, sebagai berikut : 

 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

(kebutuhan umum seseorang) atau eksternal (rangsangan pihak luar, 

misalnya iklan). 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan mulai terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Konsumen dalam tahap ini dapat 

dibagi menjadi dua level.Pertama, penguatan perhatian.Dalam level ini, 

situasi pencarian bersifat lebih ringan, hanya sekedar lebih peka pada 

informasi produk.Kedua, aktif mencari informasi. Dalm level ini 

konsumen akan lebih aktif untuk mencari informasi melalui bahan bacaan, 

menelpon teman maupun mengunjungi toko untuk mempelajari suatu 

produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Tidak ada proses evaluasi tunggal yang sederhana yang digunakan oleh 

semua konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. 

Beberapa konsep dasar akan dapat membantu pemahaman terhadap proses 

evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan.Kedua, konsumen mancari manfaat tertentu dari solusi 

produk.Ketiga, konsumen memandang masing – masing produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda dalam memberikan 

manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

Pasca 

Pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

Evaluasi 

Alternatif 

Pencarian 

Informasi 

Pengenalan 

Masalah 
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4. Keputusan Pembelian 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat mengambil 

lima sub-keputusan yaitu merek, dealer, kuantitas, waktu dan metode. 

Dalam pembelian produk sehari – hari, keputusan yang diambil lebih 

kecil.Dalam beberapa kasus, konsumen bisa mengambil keputusan untuk 

tidak secara formal mengevaluasi setiap merek. Dalam kasus lain, faktor – 

faktor yang mengintervensi dapat mempengaruhi keputusan final. 

5. Perilaku Pasca pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena 

memperhatikan fitur – fitur tertentu yang menggangggu atau mendengar 

hal yang menyenangkan tentang merek lain. Komunikasi pemasaran harus 

memasok keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen 

dan membantu dia nyaman dengan merek.Tugas pemasar tidak berakhir 

begitu saja ketika produk dibeli.Pemasar harus memantau kepuasan 

pascapembelian, tindakan pascapembelian, dan pemakaian produk 

pascapembelian. 

Sedangkan Menurut AA. Md. Widia Adinata1 dan I Gst. Agung Ketut 

Gede Suasana2 (2010:56) dalam dalam jurnal penelitian sebelumnya menyatakan 

ada 4 indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu : pemilihan 

produk, kepercayaan terhadap suatu produk, gaya hidup, rekomendasi dari kerabat 

terdekat. 

Dari uraian indikator di atas maka peneliti mengacu keputusan membeli 

(Engel, 1994) yaitu: 

1. Sikap atau pendirian orang lain 

Pendirian orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai seseorang. 

Hal ini tergantung pada dua hal, antara lain : 

a. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai konsumen. 

b. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

2. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 
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Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor-faktor 

seperti keadaan saat berbelanja seperti pelayanan, pelayanan kepada konsumen 

yang diharapkan dan diinginkan. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) pengambilan keputusan 

membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu berasal dari lingkungan (eksternal) dan bersifat individual 

(internal).  

 

2.2 Kerangka pemikiran 

Dalam hitungan tahun, minimarket telah menyebar ke berbagai daerah 

seiring dengan perubahan orientasi konsumen dalam pola berbelanja untuk 

kebutuhan sehari-hari.Dulu konsumen hanya mengejar harga murah, sekarang 

tidak hanya itu saja tetapi kenyamanan berbelanja pun menjadi daya tarik 

tersendiri. 

Bisnis minimarket melalui jejaring waralaba alias franchise berkembang 

biak sampai pelosok kota kecamatan kecil. Khususnya minimarket dengan brand 

Alfamart. 

Semakin meningkatnya persaingan antar pusat perbelanjaan juga didukung 

dengan perubahan gaya hidup konsumen dan telah terjadi pergeseran dalam  

budaya berbelanja dimana transaksi jual beli yang biasa terjadi di pasar tradisional 

 kini beralih ke pasar modern dikarenakan konsumen sekarang dengan daya beli 

yang meningkat membutuhkan kenyamanan dalam berbelanja. Jika dibandingkan 

dengan warung kelontong biasa, jelas ada perbedaan.Di antaranya adalah jenis 

barang dagangan yang lebih lengkap dan varian yang cukup banyak, sehingga 

konsumen mudah mendapatkan barang kebutuhan sehari – hari.Berikutnya adalah 

kemudahan akses menjangkau lokasi minimarket.Biasanya minimarket terletak di 

jalan utama yang dilalui oleh kendaraan umum, angkot, taksi, dan lainnya. Jarak 

yang relatif dekat akan menghemat biaya transportasi. Kemudahan lainnya adalah 

pengelompokan jenis barang, sehingga akan memudahkan konsumen mencari dan 

memilih barang yang diinginkan, termasuk cara pembayaran, dikarenakan 
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minimarket biasanya sudah dilengkapi dengan mesin debit dan kartu kredit, 

dimana pelanggan tidak harus membawa uang dalam bentuk cash apabila ingin 

berbelanja. Minimarket biasanya dilengkapi dengan pendingin ruangan yang 

memberikan kenyamanan pada saat pelanggan berbelanja. 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu elemen penting yang 

mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen terhadap suatu produk 

yang dibutuhkannya kualitas yang tinggi atau bermutu mampu membuat 

konsumen tertarik untuk terus berbelanja untuk membeli produk ditempat 

tersebut, dimana kualitas pelayanan sangat berpengaruh pula dalam konsumen 

memutuskan untuk beli ayau tidak ditempat tersebut seperti yang dijelaskan oleh 

Boediono (2003 : 60) “Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu bila 

memenuhiatau melebihi harapan pelanggan, atau semakin kecil kesenjangannya 

antara pemenuhan janji dan harapan pelanggan adalah semakin mendekati nilai 

bermutu”. 

Nyeck, et. al(2002) dalam Munusamy Jayaraman, et. al(2010:400) 

menyatakan, ”the SERVQUAL measuring tool remains as the most complete 

attempt to conceptualize and measure service quality.” Alat ukur SERVQUAL 

tetap sebagai konsep yang paling lengkap untuk mengukur kualitas layanan. 

Parasuraman, et. al(1990) dalam Kotler (2005:122), kualitas pelayanan 

dapat diukur dengan menggunakan lima indikator dimensi kualitas pelayanan 

(SERVQUAL) sebagai berikut: Bukti langsung (tangibles), Kehandalan 

(reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), danEmpati 

(empathy). 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih 

berbelanja pada toko Alfamart yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi 

adalah seorang individu atau kelompok orang yang secara nyata dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang, umumnya orang-orang terdekat seperti orang 

tua, keluarga, atau teman mempunyai keterlibatan di dalam pengambilan 

keputusan konsumen memilih suatu tempat berbelanja dengan cara memberikan 

saran atau ajakan. 
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Kelompok referensi memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat 

menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau 

berperilaku. Dalam perspektif pemasaran, kelompok referensi adalah 

kelompok.yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan 

pembelian dan konsumsi. Selain itu kelompok rujukan merupakan kelompok atau 

individu yang memiliki pengaruh secara langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok rujukan yang terdiri 

dari satu orang tau lebih ini, yang pada umumnya dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan, kemudian akan membentuk sikap umum atau khusus, atau 

pedoman khusus bagi perilaku, termasuk didalamnya pedoman untuk 

memutuskan pembelian. 

Keputusan pembelian konsumen biasanya sangat bergantung pada 

promosi, harga, merek, dan kualitas produk.Dalam hal ini juga ditegaskan 

bahwa dalam mengambil sebuah keputusan juga dipengaruhi oleh tingkat 

kebutuhan, ketertarikan dan pengaruh pergaulan (Krishna, Currim dan 

Shoemaker, 1991: 5). Saran dan nasehat antar individu atau kelompok acuan 

lainnya juga bisa mempengaruhi keputusan membeli seseorang.(Kotler, 

2002: 187). Bahwa anjuran yang bersifat pribadi dalam suatu kelompok rutin 

dimana para anggotanya saling bertatap muka lebih efektif sebagai penentu 

perilaku seseorang dibandingkan dengan iklan di surat kabar, televisi, dan 

media massa lainnya. Efektifitas pengaruh kelompok acuan pada perilaku 

konsumen bervariasi tergantung dari produk dan tersedianya informasi 

tentang produk itu untuk konsumen.Makin sedikit informasi atau 

pengalaman seseorang terhadap produk tertentu, makin kuat pengaruh 

kelompok acuan terhadap produk dan orang tersebut (Stanton, 1985: 31). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kelompok 

referensi dalam penelitian ini yaitu seorang individu/ kelompok orang yang 

memberikan pengaruh didalam keputusan konsumen dalam pemilihan belanja. 

Adapun indikator kelompok referensi yaitu: Kelompok Keluarga, Kelompok 

Persahabatan (Friendship Group), Kelompok Belanja (Shopping Group), 
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Kelompok Kerja (Work Group), danKelompok atau Masyarakat Maya (Virtual 

Goupor Communities). 

Keputusan pembelian konsumen adalah hal yang sangat diharapkan oleh 

perusahaan karena akan menciptakan suatu keunggulan bersaing dan keuntungan 

bagi perusahaan yang berdampak pada keputusan pembelian bagi perusahaan. 

Pelayanan yang diberikan diharapkan mudah diterima oleh konsumen, sehingga 

konsumen akan membeli. Hal tersebut dapat diukur melalui: Pengenalan 

Kebutuhan, Pencarian Informasi, Evaluasi Alternatif, dan Keputusan Pembelian. 

Sedangkan Menurut AA. Md. Widia Adinata1 dan I Gst. Agung Ketut 

Gede Suasana2 (2010:56) dalam dalam jurnal penelitian sebelumnya menyatakan 

ada 4 indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu : pemilihan 

produk, kepercayaan terhadap suatu produk, gaya hidup, rekomendasi dari kerabat 

terdekat. 

Dari uraian indikator di atas maka peneliti mengacu keputusan membeli 

(Engel, 1994) yaitu: 

a. Sikap atau pendirian orang lain 

Pendirian orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai seseorang. 

Hal ini tergantung pada dua hal, antara lain : 

1. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai konsumen. 

2. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor-faktor 

seperti keadaan saat berbelanja seperti pelayanan, pelayanan kepada konsumen 

yang diharapkan dan diinginkan. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) pengambilan keputusan 

membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu berasal dari lingkungan (eksternal) dan bersifat individual 

(internal). 

Memilih tempat berbelanja adalah proses interaksi antara strategi 

pemasaran peritel dan karakteristik individual dan situasional dari pembeli. 
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Karakteristik individual seperti gaya hidup menyebabkan pandangan umum 

tentang aktivitas yang terlibat dalam perilaku pembelian suatu produk. 

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan model seperti dibawah ini : 

 

2.  

3.  

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan Antara Variabel 

 

Dalam rencana penelitian ini saya akan membahas semua faktor yang 

diyakini mampu menjadikan penentu kinerja. Kerangka ini (gambar 2.1) akan 

menjelaskan hubungan antara variabel independen kualitas pelayanan dan 

kelompok referensi serta keputusan pembelian sebagai variabel dependen. 

Dari kerangka pemikiran diatas(gambar 1), sejumlah proporsi akan saya 

usulkan untuk menguji hubungan dalam kerangka teoritis. Berikut beberapa 

hubungan model konseptual,dan memperkenalkan beberapa proporsi berdasarkan 

proporsi pada hubungan hubungan variabel. 
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 Reliability 

 Responsivness 

 Assurance 

Kotler & Keller (2005:122) 
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 Kelompok Acuan Langsung  
 Kelompok Acuan Tidak 

Langsung 

Sumarwan (2011:308-311) 
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2.2.1 Keterkaitan Kualitas Pelayanan dengan Keputusan Pembelian 

Parasuraman yang dikutip oleh Farida Jafar (2005 : 50) “Kualitas 

pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan yang dirasakan pelanggan dan 

kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan”. 

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan (2007 : 47) “Kualitas pelayanan 

merupakan sebagai alat ukur seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu menyesuaikan dengan ekspestasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan 

diciptakan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginanserta ketetapan 

penyampaian pelayanan tersebut membagi harapan pelanggan”. 

Dan kembali dijelaskan oleh Boediono (2003 : 60) “Pelayanan kepada 

pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhiatau melebihi harapan pelanggan, 

atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dan harapan 

pelanggan adalah semakin mendekati nilai bermutu”. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas ,dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan ukuran seberapa baiknya pelayanan yang diberikan dan 

diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2012:4) pelayanan (service) bisa dipandang sebagai 

sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations 

yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan 

(back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak (visible) 

atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage). 

Nyeck, et. al(2002) dalam Munusamy Jayaraman, et. al(2010:400) 

menyatakan, ”the SERVQUAL measuring tool remains as the most complete 

attempt to conceptualize and measure service quality.” Alat ukur SERVQUAL 

tetap sebagai konsep yang paling lengkap untuk mengukur kualitas layanan. 

Parasuraman, et. al(1990) dalam Kotler (2005:122), kualitas pelayanan 

dapat diukur dengan menggunakan lima indikator dimensi kualitas pelayanan 

(SERVQUAL) sebagai berikut:Bukti langsung (tangibles), Kehandalan 
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(reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), dan Empati 

(empathy). 

Produk layanan yang ditawarkan organisasi dalam rangka menciptakan 

kepuasan pelanggan harus berkualitas. Karena kualitas memiliki sejumlah level 

antara lain: universal (sama dimanapun), kultural (tergantung sistem nilai budaya), 

sosial (dibentuk oleh kelas sosial ekonomi, kelompok etnis, teman pergaulan, dan 

personal) serta selera masing-masing. 

Jadi dari definisi yang telah dikemukankan oleh para ahli bahwa pelayanan 

merupakan usaha usaha yang diberikan untuk member manfaat serta sebagai 

pertimbagan konsumen dalam memilih tempat berbelanja. 

Keputusan pembelian konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya (Setiadi, 2008:415). 

Keputusan Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi 

atas merek – merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler, 2005). Dalam 

penelitian ini keputusan pembelian didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

konsumen mengenali kebutuhannya, mencari informasi mengenai produk yang 

sesuai dan mengambil keputusan tentang produk mana yang akan dibeli dan 

digunakan. 

Sedangkan Menurut AA. Md. Widia Adinata1 dan I Gst. Agung Ketut 

Gede Suasana2 (2010:56) dalam dalam jurnal penelitian sebelumnya menyatakan 

ada 4 indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu : pemilihan 

produk, kepercayaan terhadap suatu produk, gaya hidup, rekomendasi dari kerabat 

terdekat. 

Dari uraian indikator di atas maka peneliti mengacu keputusan membeli 

(Engel, 1994) yaitu: 

a. Sikap atau pendirian orang lain 
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Pendirian orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai seseorang. 

Hal ini tergantung pada dua hal, antara lain : 

1. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai konsumen. 

2. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor-faktor 

seperti keadaan saat berbelanja seperti pelayanan, pelayanan kepada konsumen 

yang diharapkan dan diinginkan. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) pengambilan keputusan 

membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu berasal dari lingkungan (eksternal) dan bersifat individual 

(internal).  

 

2.2.2 Keterkaitan Kelompok Referensi dengan Keputusan Pembelian 

Kelompok referensi memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat 

menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau 

berperilaku. Dalam perspektif pemasaran, kelompok referensi adalah 

kelompok.yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan 

pembelian dan konsumsi. Selain itu kelompok rujukan merupakan kelompok atau 

individu yang memiliki pengaruh secara langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Menurut Sumarwan (2004), 

kelompok referensi (reference group) adalah seorang individu atau sekelompok 

orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok referensi 

memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat menjadi perspektif penentu 

mengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku. Dalam perspektif 

pemasaran, kelompok referensi adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi 

bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. 
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Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) “Kelompok rujukan adalah setiap 

orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan (rujukan) bagi 

seseorang untuk membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau 

pedoman khusus bagi perilaku”. Kelompok yang secara langsung mempengaruhi 

dan memiliki seseorang disebut kelompok keanggotaan (membership group) 

Kelompok rujukan yang terdiri dari satu orang tau lebih ini, yang pada umumnya 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan, kemudian akan membentuk sikap umum 

atau khusus, atau pedoman khusus bagi perilaku, termasuk didalamnya pedoman 

untuk memutuskan pembelian. Kelompok dapat mempegaruhi cara berpikir atau 

berprilaku seseorang. Kelompok rujukan memiliki berbagai bentuk, tergantung 

pada tingkat hubungan timbal balik pribadi, struktur, dan tujuan masing-masing 

individu. Kelompok rujukan dianggap penting dalam mempengaruhi keputusan 

konsumen dikarenakan dapat menyebabkan konsumen layal akan produk dengan 

merk yang sama, sehingga mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. 

Hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Nita Rahma Fadillah (2011) 

dan Ayu Larasati & Putu Yudi Setiawan (2012) menyatakan bahwa kelompok 

acuan memiliki pengaruh yang negatif terhadap keputusan pembelian, sedangkan 

hasil penelitian Agus Budiyanto (2013) tidak ada perbedaan pengaruh yang 

diberikan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian. 

Keputusan Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi 

atas merek – merek yang ada di dalam kumpulan pilihan Sedangkan Menurut AA. 

Md. Widia Adinata1 dan I Gst. Agung Ketut Gede Suasana2 (2010:56) dalam 

dalam jurnal penelitian sebelumnya menyatakan ada 4 indikator yang 

mempengaruhi keputusan pembelian yaitu : pemilihan produk, kepercayaan 

terhadap suatu produk, gaya hidup, rekomendasi dari kerabat terdekat. 

Dari uraian indikator di atas maka peneliti mengacu keputusan membeli 

(Engel, 1994) yaitu: 

a. Sikap atau pendirian orang lain 

Pendirian orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai seseorang. 

Hal ini tergantung pada dua hal, antara lain : 
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1. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai konsumen. 

2. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor-faktor 

seperti keadaan saat berbelanja seperti pelayanan, pelayanan kepada konsumen 

yang diharapkan dan diinginkan. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) pengambilan keputusan 

membeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu berasal dari lingkungan (eksternal) dan bersifat individual 

(internal).  

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut (Sugiono, 2012:64) bahwa:“Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian” Hipotesis dapat dikatakan 

sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan variabel yang akan diuji 

sebenarnya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung 

implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian hubungan yang dinyatakan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dibutuhkan suatu pengujian 

hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variable X terhadap 

variable Y. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis mebuat hipotesis terhadap masalah penelitian sebagai berikut: 

Hipotesis   : Kualitas Pelayanan dan Kelompok Referensi berpengaruh Positif 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam memilih Retail Alfamart 


