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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Menurut American Marketing Association (AMA), dalam Kotler dan

Keller (2008:5) Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada

pelamggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.

Menurut McKenna dalam Tjiptono dan Chandra (2012: 21) Marketing

is everything and everything is marketing.

Menurut Philip dan Duncan dalam Mursid (2010:26), Pemasaran

meliputi semua langkah yang digunakan atau dipergunakan untuk menempatkan

barang-barang nyata ke tangan konsumen. Menurut P.H Nystrom dalam Mursid

(2010: 26), Pemasaran meliputi segala kegiatan mengenai penyaluran barang atau

jasa dari tangan produsen ke konsumen.

Menurut Kotler dan Armstrong (2007:6), Pemasaran adalah suatu proses

profesional yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara

bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dari defenisi

diatas dapat disimpulkan pemasaran adalah proses dimana perusahaan

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan

pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan.
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2.2  Pengertian Keputusan Pembelian

Menurut Kotler (2009:184) Keputusan pembelian merupakan keputusan

pembelian akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa

untuk konsumsi pribadi. Keputusan pembelian yang diambil oleh pembeli

sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan yang terorganisir.

Menurut Swasta dan Handoko (2008:110) Keputusan pembelian adalah

proses pembelian yang nyata apakah membeli atau tidak.

Menurut Sumarwan, dkk (2010) keputusan pembelian merupakan

keinginan dari konsumen untuk  mewujudkan hasrat atau keinginannya terhadap

suatu produk dengan melakukan aktifitas  tertentu. Tahapan yang dilakukan

individu untuk melakukan keputusan pembelian terdiri dari adanya kebutuhan,

keinginan untuk mencari alternatif, melakukan pemilihan alternative, melakukan

tindakan, dan  melakukan evaluasi.

Peter dan Olson (2000) dalam Sangadji dan Sophia (2013:332)

keputusan konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada

sasaran.

Schiffman dan Kanuk (2004:547) mendefinisikan keputusan pembelian

adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative pilihan keputusan pembelian,

artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapa

alternatif pilihan.
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2.3 Proses Keputusan Pembelian

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut :

Pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Lihat gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Proses Pengambilan keputusan pembelian

Sumber : Kotler (2012)

1) Pengenalan Masalah (Problem Recognition)

Proses pembeli dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan.

Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan

yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh ransangan dari

dalam diri pembeli atau dari luar.

Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan

kebutuhan atau minat tertentu dalam konsumen. Para pemasar perlu meneliti

konsumen untuk memperoleh jawaban, apakah kebutuhan yang dirasakan

atau masalah yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan

bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari

produk tertentu.

2) Pencarian Informasi

Seseorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan

atau mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan
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konsumen adalah kuat, dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu

tersedia, konsumen akan membeli objek itu. Jika tidak, kebutuhan konsumen

itu tinggal mengendap dalam ingatannya. Konsumen mungkin tidak berusaha

untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi

sehubungan dengan kebutuhan itu.

3) Penilaian Alternatif

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang

banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penelitian tentang

beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Penilaian

ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh-pengaruh sumber yang dimiliki

oleh konsumen (waktu, ruang, dan informasi) maupun resiko keliru dalam

penilaian.

4) Keputusan Pembelian

Setelah tahap-tahap awal tadi dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi

pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli,

atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merk

penjual, kualitas dan sebagainya.Untuk setiap pembelian ini, perusahaan

atau pemasar perlu mengetahui jawaban atas pertanyaan yang menyangkut

perilaku konsumen, misalnya : berapa banyak usaha yang harus dilakukan

oleh konsumendalam pemilihan penjualan (motif langganan/patronage

motive) faktor-faktor apakah yang menentukan kesan terhadap sebuah toko,

dan motif langganan yang sering menjadi latar belakang pembelian

konsumen.
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5) Perilaku setelah pembelian

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami  beberapa

tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. Ada kemungkinan bahwa

pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian, karena

mungkin harga barang dianggap terlalu mahal, atau mungkin karena tidak

sesuai dengan keinginan dan gambaran sebelumnya dan sebagainya. Untuk

mencapai keharmonisan dan meminimumkan ketidakpuasan pembeli, atau

juga pembeli harus mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk melakukan

evaluasi sebelum membeli.

Menurut Kotler (2008:17) setiap keputusan pembelian mempunyai

struktur sebanyak tujuh komponen.

1) Keputusan tentang jenis produk

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau

menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini perusahaan

memberikan alternatif lainnya yang akan dipertimbangkan konsumen.

2) Keputusan tentang bentuk

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan

produk tertentu. Pemasar harus mengetahui kesukaan konsumen tentang

produk yang bersangkutan untuk memaksimumkan daya tarik.
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3) Keputusan tentang merek

Konsumen akan memilih merek mana yang akan dibeli, setiap merek

memiliki perbedaan dalam kelebihan dan kelemahannya. Perusahaan harus

mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek.

4) Keputusan tentang penjualnya

Konsumen harus mengambil keputusan dimana kan membeli produk yang

dibutuhkan.

5) Keputusan tentang jumlah produk

Konsumen akan mengambil keputusan tentang beberapa jumlah produk yang

akan dibeli. Pembelian yang dibeli mungkin lebih dari satu unit. Perusahaan

harus mempersiapkan banyak produk untuk memenuhi keinginan dan

kebutuhan yang berbeda antar konsumen.

6) Keputusan tentang waktu pembelian

Konsumen akan memutuskan kapan seseorang membeli suatu produk.

Masalah ini berkaitan dengan keuangannya. Perusahaan harus mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam waktu

pembelian, sehingga perusahaan tau kapan permintaan puncak dan

permintaan sepi.

7) Keputusan tentang cara pembayaran

Konsumen harus mengambil keputusan tentang bagaimana cara pembayaran

yang akan dilakukan untuk transaksi. Perusahaan harus mengetahui keinginan

konsumen tentang cara pembayaran.



16

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen

Menurut Thamrin dan Francis Tantri (2013:112), Faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusan pembelian adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sosial

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti

kelompok acuan, yang terdiri dari kelompok yang berpengaruh langsung atau

berpengaruh tidak langsung, kelompok sosial ini terdiri dari keluarga, serta

peran dan status sosial.

a. Kelompok Acuan

Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap maupun

perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung

terhadap seseorang dinamakan membershipgroup atau kelompok

keanggotaan. Membership group ini terdiri dari dua yaitu primary group

(keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja) dan secondary groups yang

lebih formal dan memiliki interaksi rutin yang sedikit (kelompok

keagamaan, perkumpulan profesional, dan serikat dagang).

b. Pengaruh Keluarga

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku

konsumen, keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang

paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Para pelaku pasar
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telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam

pembelian produk dan jasa yang berbeda.

c. Peran dan Status

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang

hidupnya seperti keluarga, klup, dan organisasi. Kedudukan seseorang

itu dapat ditentukan berdasarkan peran dan stutusnya. Dengan kata lain

tiap peran membawa sebuah status  yang merefleksikan penghargaan

umum yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga seseorang memilih

produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan status mereka di

masyarakat.

2. Faktor Pribadi

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karekteristik pribadi.

Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan,

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

a. Usia dan siklus hidup

Orang-orang mengubah barang dan jasa yang  dibeli seiring

dengan siklus hidup kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, peralatan

rumah tangga, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur.

Keputusan pembelian juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. Faktor-

faktor penting yang berhubungan dengan umur sering diperhatikan oleh

para pelaku pasar. Ini mungkin dikarenakan adanya perbedaan yang besar
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dalam umur antara oarang-orang yang menentukan strategi pemasaran dan

orang-orang yang membeli produk atau jasa.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli.

Contohnya, pekerja konstruksi sering membeli makan siang dari catering

yang datang ke tempat kerja. Para eksekutif membeli makan siang dari full

service restoran, sedangkan pekerja kantor membawa makan siangnya dari

rumah atau membeli dari restoran cepas saji yang terdekat.

c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi sseorang akan mempengaruhi pilihan produk yang

akan digunakan, seperti jam tangan rolex yang diposisikan untuk para

konsumen kelas atas sedangkan timex dimaksudkan untuk para konsumen

kelas menengah. Situasi ekonomi seseorang amat sangat mempengaruhi

pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu.

d. Kepribadian dan Konsep diri

Kepribadian adalah karekteristik unik dari psikologi yang memimpin

kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu

sendiri. Contohnya : orang yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi,

otonomi, defensif, mudah beradaptasi dan agresif. Tiap individu memiliki

gambaran diri yang kompleks dan perilaku seseorang cendrung konsisten

dengan konsep diri tersebut.
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e. Gaya Hidup

Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktifitas,

ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari

kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja

mempunyai gaya hidup yang berbeda.

3. Faktor Psikologis

Faktor ini dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran yang

meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman, dan

keyakinan atau sikap. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil

biasanya semakin banyak pertimbangan untuk membeli.

a. Motivasi

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu,.

Kebutuhan akan menjadi motif apabila didorong hingga menjadi level

intensitas yang memadai. Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu

terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator dan orang

tersebut akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling

penting berikutnya.

b. Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk memilih,

mengorganisasi dan mengartikan masukan informasi guna menciptakan

suatu gambaran yang berarti dari lingkungan sekitarnya.
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c. Pembelajaran

Pembelajaran adalah perubahan perilaku seseorang yang timbul dari

pengalaman, pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara

pendorong, ransangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan.

d. Keyakinan dan Sikap

Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut oleh seseorang

mempercayai sesesuatu. Keyakinan merek ada didalam memori

konsumen. Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan emosi, dan

kecendrungan tindakan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan

dan bertahan lama pada seseorang terhadap objek atau gagasan tertentu.

4. Faktor Budaya

Faktor ini memberikan pengaruh yang paling luas dan dan mendalam

terhadap perilaku konsumen. Faktor budaya terdiri dari budaya, sub-budaya, dan

kelas sosial.

a. Budaya

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar.

Nilai-nilai yang didapat dan dianut sejak kecil dapat mendasari seseorang

dalam berperilaku.

b. Sub-budaya

Sub-budaya adalah sekelompok orang yang berbagi sistem nilai

berdasarkan persamaan dan pengalaman hidup serta keadaan, seperti

kebangsaan, agama, ras, dan daerah.
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c. Kelas Sosial

Pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang

tersusun secara hierarki dan para anggota menganut nilai, minat, dan

perilaku yang serupa. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan,

namun indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan dan wilayah tempat

tinggal. Beberapa ciri yang diidentifikasi mengenai kelas sosial yaitu

orang-orang di dalam kelas sosial cendrung berperilaku sama.

2.5 Pengertian Produk

Pengertian produk menurut kotler (2009:34) adalah segala sesuatu yang

dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual

produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan

kebutuhan dan keinginan pelanggan, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas

organisasi serta daya beli pasar.

Menurut Kotler dan Keller (2008:41) dalam Tjiptono (2008:41),

produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. Selain itu

produk dapat pula didefenisikan sebagai persepsi pelanggan yang dijabarkan oleh

produsen melalui hasil produksinya.

Menurut Saton dalam Alma (2005:139), produk adalah seperangkat

atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah
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warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual dan pelayanan

yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginanya.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, maka produk didefenisikan sebagai

kumpulan dari atribut-atribut nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga,

kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya.

2.6 Atribut Produk

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:272) beberapa atribut yang

menyertai dan melengkapi produk (karekteristik atribut produk) adalah :

1. Kualitas produk, yakni salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas

memiliki dampak langsung pada kinerja produk atau jasa.

2. Fitur produk, yakni sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur,

model dasar, model tanpa tambahan apapun, merupakan titik awal.

Prusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan

menambah kan lebih banyak fitur.

3. Gaya dan Desain Produk, yakni cara lain untuk menambah nilai pelanggan

adalah melalui gaya dan desain produk yang berbeda. Desain adalah konsep

yang lebih besar dari pada gaya.

2.7 Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:272) Kualitas adalah karekteristik

produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah

ditentukan. Kualitas dalam pandangan konsumen adalah hal yang mempunyai

ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan
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produsen dalam mengeluarkan suatu produkyang biasa dikenal dengan kualitas

sebenarnya.

Menurut Kotler (2009:49), Kualitas didefenisikan sebagai keseluruhan

ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh kepada kemampuan memenuhi

kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.

Menurut Goetsh dan Davis yang dikutip oleh Tjiptono (2008:82),

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

kualitas merupakan suatu produk dan jasa yang melalui beberapa tahapan proses

dengan memperhitungkan nilai suatu produk dan jasa yang menghasilkan produk

dan jasa yang sesuai harapan tinggi dari pelanggan.

Menurut Kotler dan Amstrong (2006:299) Kualitas Produk adalah “the

ability of a product to perform its functions, it includes the product’s overall

durability, reliability, precision, case of operation and repair, and other valued

attributes” yang artinya kemampuan sebuah produk dalam dalam memperagakan

sebuah fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan,

kemudahan pengoperasian dan reparasi produkjuga atribut produk lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas

produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan

keinginankonsumen yang secara keunggulan produksudah layak diperjualkan

sesuai harapan dari pelanggan.
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2.8 Dimensi Kualitas Produk

Menurut Tjiptono (2008:67), kualitas mencerminkan semua dimensi

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefit) bagi pelanggan. Kualitas

produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-dimensinya.

Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008:68) adalah :

a. Performance (kinerja) berhubungan dengan karekteristik operasi dasar dari

sebuah produk.

b. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau unsur produk yang

bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar

frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin besar pula

daya produk.

c. Corformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu sejauh

mana karekteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi

tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk.

d. Features (fitur), adalah karekteristik produk yang dirancang untuk

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen

terhadap produk.

e. Reability (reabilitas) adalah bahwa probabilitas bahwa produk akan bekerja

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil

kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan.

f. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk.

g. Perceived quality (kesan kualitas), merupakan hasil dari penggunaan

pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat
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kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi

atas produk yang bersangkutan.

h. Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta

kompetensi, dan keramahtamahan staf  layanan.

2.9 Pengertian Brand Image (Citra Merek)

Brand image pada setiap perusahaan selalu dianggap penting, karena dapat

membantu perusahaan tersebut mempromosikan diri mereka, pasar dan juga

mempertahankan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen sering mengartikan

produk yang memiliki brand yang baik sebagai produk yang berkualitas baik pula.

Keterkaitan konsumen pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada

banyak pengalaman untuk mengkomunikasikan sehingga akan berbentuk vitra

merek (Brand image).

Brand image yang baik akan mendorong untuk meningkatkan volume

penjualan. Untuk lebih jelas beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya

mengenai brand image.

Menurut American Marketing Association (AMA) merek adalah nama,

isrilah, tanda, simbol, atau desain atau perpaduan dari hal-hal tersebut yang

dimaksud untuk memberikan identitas bagi barang atau jasa yang dibuat atau

disediakan suatu penjual atau kelompok penjual serta untuk membedakannya dari

barang atau jasa yang disediakan pesaing.

Menurut Rangkuti (2008:3) Brand Image adalah sekumpulan asosiasi

merek yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen. Menurut Tjiptono
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(2011:112) Citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan

konsumen terhadap merek tertentu.

Menurut Henslowe (2008:45) Citra merek adalah kesan yang didapat

menurut tingkatan dari pengetahuan dan pengertian akan fakta mengenai

orang, produk, dan situasi.

2.10 Faktor Pembentuk Citra Merek

Faktor personal dan lingkungan sangat penting sebagai awal terbentuknya

suatu citra merek, karena faktor lingkungan dan personal mempengaruhi persepsi

seseorang. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi diantaranya atribut-

atribut teknis yang ada pada suatu produk dimana faktor ini dapat dikontrol oleh

produsen. Disamping itu, sosial budaya juga termasuk dalam faktor ini. Faktor

personal adalah kesiapan mental konsumen untuk melakukan proses persepsi,

pengalaman konsumen sendiri, mood, kebutuhan, serta motivasi konsumen.

Terdapat beberapa faktor pembentuk citra merek menurut Sciffman dan

Kanuk (2011:33) yaitu :

1. Kualitas dan mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan

konsumen oleh produsen dengan merek tertentu.

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang

dikonsumsi.

3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu produk yang

bisa dimanfaatkan oleh konsumen.
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4. Pelayanan, yang terkait dengan tugas produsen dalam melayani

konsumennya.

5. Resiko, terkait besar kecilnya akibat untung atau ruginya yang mungkin

dialami oleh konsumen.

6. Harga, yang hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya

jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mempengaruhi suatu

produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang.

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu yang berupa pandangan

kesepakatan, dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk

tertentu.

2.11 Manfaat Citra Merek (Brand Image)

Brand image juga mempunyai berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti

yang dikemukakan oleh Rangkuti (2004:17) yaitu :

a. Brand image dapat dibuat sebagai tujuan didalam strategi perusahaan.

b. Brand image dapat dipakai sebagai suatu dasar untuk bersaing dengan brand-

brand yang laindari produk yang sejenis.

c. Brand image dapat juga membantu memperbaharui penjualan suatu produk.

d. Brand image dapat digunakan untuk mengevaluasi efek kualitas dari strategi

pemasaran.

e. Brand image dapat dihasilkan dari fakta-fakta lain diluar usaha-usaha strategi

perusahaan.

Jadi brand image merupakan elemen yang sangat penting bagi perusahaan

didalam menjalankan aktifitas pemasarannya. Brand image suatu produk yang
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baik akan menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut dibandingkan

membeli produk dari perusahaan lain, oleh karena itu perusahaan harus dapat

mempertahankan dan meningkatkan brand image yang sudah positif dibenak

konsumen.

2.12 Hubungan Citra Merek dengan Keputusan Pembelian

Wicaksono (2007) mengemukakan pentingnya pengembangan citra merek

dalam keputusan. Brand image yang dikelola dengan baik akan menghasilkan

konsekuensi yang positif, meliputi :

a. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam

mengambil keputusanpembelian.

b. Memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat simbolis lebih

dari fungsi-fungsi produk.

c. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

d. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi

teknologi sangat mudah untuk di tiru pesaing.

Penciptaan kesan menjadi salah satu karekteristik dasar dalam orientasi

pemasaran modren yaitu lewat pemberian perhatianlebih serta penciptaan merek

yang kuat. Implikasi dalam hal tersebut menjadikan merek sutu produk

menciptakan image dari pada produk itu sendiri dari benak fikiran konsumen dan

menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk.
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2.13 Pengertian Life Style (Gaya Hidup)

Menurut Kotler (2009:189)  Gaya hidup seseorang adalah pola hidup

seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan,

minat, pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan keseluruhan

pribadi yang berintekrasi dengan lingkungannya. Gaya hidup mencerminkan

sesuatu yang lebih dari kelas sosial disatu pihak yang berintekrasi dengan

lingkungannya.

Menurut Kotler dan Keller (2009), Gaya hidup adalah pola hidup

seseorang didunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat.

Menurut Setiadi (2010:77) Gaya hidup adalah bagaimana seseorang

menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa yang mereka anggap penting dalam

lingkungannya (ketertarikan), apa yang mereka fikirkan tentang diri mereka

sendiri dan dunia sekitarnya (pendapat).

Menurut Supranto dan limakrisna (2011:15) Gaya hidup adalah

bagaimana orang hidup, bagaimana seseorang tersebut memelanjakan uangnya,

bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka.

Gaya  hidup secara  luas didefinisikan sebagai cara hidup yang

diidentifikasikan oleh bagaimana orang mengahabiskan waktu mereka

(aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan),

dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan  juga  dunia  di

sekitarnya (pendapat).
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Terdapat sembilan gaya hidup berdasarkan gagasan bahwa individu-

individu melalui sejumlah tahapan perkembangan (Kotler, 2009:183) yaitu :

1. Survivors (Bertahan untuk hidup)

Survivors adalah orang-orang yang kurang beruntung dan cendrung

mengalami putus asa , dilanda kemiskinan, menyendiri seperti orang-orang

lansia, orang-orang yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah, dan

tingkat pendidikan ya ng rendah.

2. Sustainer (Penderita)

Sustainer adalah orang-orang yang tidak beruntung bergulat untul lepas dari

kemiskinan.

3. Belongers (Orang yang ingin serasi cdengan lingkungannya)

Belongers adalah orang yang konvensional, konservatif, merindukan

masa lampau, tak berani mencoba hal-hal baru, dan lebih suka menyesuaikan

diri dari pada kelihatan menonjol.

4. Emulators (Orang yang suka melebihi)

Emulators adalah orang-orang yang ambisius, berusaha mencari untuk

meningkatkan status dan mereka ingin menjadi lebih besar.

5. Achievers (Orang berprestasi)

Achievers adalah para pemimpin bangsa yang membuat sesuatu terjadi,

suatu sistem berlangsung dan menikmati hidup yang baik.

6. I am me (Orang yang memperhatikan dirinya sendiri)

I am me adalah orang-orang muda yang hanya memikirkan diri sendiri dan

suka berangan-angan.



31

7. Experientials (Orang yang suka mencoba sesuatu yang baru)

Experientials adalah orang-orang yang mengejar kekayaan hidup batiniah

dan menginginkan untuk mengalami langsung apa  yang telah ditawarkan

dalam hidup.

8. Societally Conscious (Orang yang memiliki kesadaran tinngi terhadap

masalah sosial)

Societally Conscious adalah orang-orang yang memiliki rasa tanggung

jawab tinggi dan ingin menyempurnakan kondisi dalam masyarakat.

9. Integrateds (Kepribadian mapan)

Integrateds adalah orang yang sepenuhnya mencapai kematangan psikologis,

yang mampu mengawinkan elemen dalam dirinya dan dari lingkungan

sekitarnya.

2.14 Pengukuran Life Style (Gaya Hidup)

S.sathis & DR.A Rajamohan (2012), menyatakan bahwa banyak

pendekatan yang tersedia untuk mempelajari variabel psikiografik. Psikiografik

merupakan istilah yang sering digunakan bergantian dengan pengukuran AIO,

atau pernyataan untuk menggambarkan aktifitas, minat, dan opini konsumen.

Terdapat tiga dimensi yang mengukur gaya hidup yaitu activities, interest, dan

opinion.
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Tabel : 2.1
Dimensi gaya hidup AIO

Activities Interest Opinion
Bekerja Keluarga Diri sendiri
Hobi Rumah Isu-Isu Sosial
Kegiatan Sosial Pekerjaan Politik
Liburan Kemasyarakatan Bisnis
Hiburan Rekreasi Ekonomi
Keanggotaan Klub Mode Pendidikan
Komunitas Makanan Produk
Belanja Media Masa Depan
Olah Raga Prestasi Budaya

Sumber: S.Sathis & DR.A Rajamohan (2012)

2.15 Pandangan Islan tentang Keputusan Pembelian

Al-qur’an dan sunnah Rasulullah merupakan pedoman bagi manusia

dalam segala aspek, termasuk bidang ekonomi khususnya dalam hal jual beli.

Islam telah mengatur hal yang berhubungan jual beli secara sempurna dan juga

hukum-hukum jual beli yang jelas didalamnya. Kegiatan ekonomi dalam

pandangann Islam merupakan tuntutan kehidupan dan memiliki nilai ibadah,

segala hal yang mempunyai unsur merugikan bagi orang lain atau cara jual beli

yang haram, Allah SWT secara tegas telah melarang dengan firman-Nya dalam

surah An-Nissa Ayat 29 :

               

       

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
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berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menerangkan hukum jual-beli secara umum, dalam ayat ini Allah

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan,

(dan segala bentuk transaksilainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil,

yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi

terhadap harta orang laindengan jalan perdagangandengan asas saling ridha, saling

ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh

diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini,

sebagai wujud dari kasih sayang –Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang

kepada kita.  Dan didalam surah lain Allah SWT telah melarang umat islam untuk

memakan riba didalam jual-beli karena barang siapa memakan hasil riba, Allah

akan mamasukkan mereka kedalam neraka dan mereka akan kekal didalamnya.

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-baqarah

ayat 279 :

                
                          
                    

  
Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah
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menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);

dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2.16 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang penulis jadikan pedoman serta perbandingan

dalam melakukan penelitian ini dalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO Nama
Peneliti

Judul Persamaan Perbedaan Hasil

1. Daramin,
Dahliana
Kamener,
Ice
Kamela.

Pengaruh
Kualitas
Produk,
Citra
Merek,
Harga dan
Life Style
terhadap
Keputusan
Pembelian
Sepatu
pada Toko
Honesto di
Kota
Padang.

Sama-sama
mengambil
keputusan
pembelian
sebagai
variabel Y.

Penelitian ini
menggunakan
3 variabel  X
(Kualitas
produk, citra
merek, dan life
style)
sedangkan
jurnal ini
menggunakan
4 variabel X
(Kualitas
produk, citra
merek, harga,
dan Life style)

Penelitian
tersebut
menunjukkan
bahwa
kualitas
produk, citra
merek, harga
dan life style
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian
sepatu pada
toko Honesto
di kota
Padang.

2 Sisilia,
Oktavia
Umboh,
Altje
Tumbel,
Djurwati

Analisis
Pengaruh
Kualitas
Produk,
Citra
Merek,

Sama-sama
mengambil
keputusan
pembelian
sebagai
variabel Y

Jurnal ini
menggunakan
Propability
Sampling
yaitu teknik
random

Penelitian
tersebut
menunjukkan
bahwa
kualitas
produk, citra
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Soepeno.
(2015)

Harga dan
Life Style
terhadap
Keputusan
Pembelian
Pakain
Wanita di
Mississippi
Manado
Town
Square.

dan Kualitas
produk, citra
merek, dan
life style
sebagai
variabel X

sampling
sedangkan
peneliti
menggunakan
Nonpropability
Sampling yaitu
teknik
Accidental
Sampling.

merek, dan
life style
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian
pakain
wanita di
Mississippi
Manado
Town
Square.

3 Widha
Emil
Luthfia
(2012)

Analisis
Pengaruh
Kualitas
Produk,
Kualitas
Layanan,
dan Harga
terhadap
Keputusan
Pembelian
pada Coffe
Shop
Kofyshop
Tembalang

Sama-sama
menggunakan
regresi linier
berganda.

Variabel X
dalam jurnal
ini adalah
kualitas
produk,
kualitas
layanan dan
harga
sedangkan
variabel X
yang
digunakan
peneliti adalah
kualitas
produk, citra
merek, dan life
style.

Kualitas
produk,
kualitas
layanan dan
harta
berpengaruh
terhadap
keputusan
pembelian
pada pada
Coffe Shop
Kofyshop
Tembalang.

4 Novia
Diana
Prastiwi
(2016)

Pengaruh
Brand
Image dan
Gaya
Hidup
terhadap
keputusan
Pembelian.

Menggunakan
Coffe shop
sebagai objek.

Jurnal ini
hanya
menggunakan
2 variabel X
yaitu Brand
Image dan
gaya hidup
sedangkan
peneliti
menggunakan
3 variabel
(Kualitas
produk, citra
merek, dan life
style)

Brand image
dan gaya
hidup
memiliki
pengaruh
terhadap
keputusan
pembelian di
starbucks
reserve
galaksi mall
Surabaya.
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2.17 Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan landasan dan penelitian terlebih dahulu, maka

dapat disususn sebuah kerangka pemikiran penelitian ini, seperti yang tersaji

dalam gambar berikut :

Gambar 2.2 : Kerangka Berfikir

H1

H2

H3

Sumber : S.O Umbah., Umbel., D. Soepono (2015)

Keterangan :

: Parsial

:  Simultan

Kualitas
produk

Citra Merek

Life Style

Keputusan
Pembelian
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2.18 Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi dua variabel, yakni :

1. Variabel Depentent (Terikat) hanya terdiri dari satu variabel, yaitu :

Y = Keputusan Pembelian

2. Variabel Independent (Bebas) terdiri dari tiga variabel, yaitu :

X1 = Kualitas produk

X2 = Citra merek

X3 = Life style

2.19 Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitian

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel diukur

untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dalam suatu penelitian. Dalam hal

ini maksud dari defenisi operasional adalah untuk melihat dan mengetahui sejauh

mana variasi suatu faktor berkaitan dengan faktor lainnya.

Tabel 2.3
Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitian

Variabel
Penelitian

Defenisi Variabel Indikator Skala

Keputusan
Pembelian
(Y)

Keputusan pembelian adalah
seleksi terhadap dua pilihan
alternatif atau lebih, seseorang
mempunyai pilihan antara
melakukan dan tidak
melakukan pembelian
(Schiffman dan kanuk,
2008).

1. 1. Pengenalan
masalah

2. 2.Pencarian
informasi

3. 3. Evaluasi
alternatif

4. 4. Tahap
pembelian

5. 5. Perilaku
sesudah
pembelian.

6. (Kotler:2005)
7.

Likert
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Kualitas
Produk
(X1)

Kualitas produk adalah
kemampuan produk untuk
menjalankan fungsinya yang
mencangkup daya tahan,
keandalan, kemajuan,
kekuatan, kemudahan, dan
pengemasan (Kotler dan
Amstrong, 2001)

1. Kualitas
bahan baku

2. Rasa
3. Tata hidangan
4. Variasi
(Kotler dan
Amstrong, 2001)

Likert

Citra
Merek
(X2)

Citra merek adalah
sekumpulan asosiasi mengenai
suatu merek yang tersimpan
dalam benak atau ingatan
konsumen. (schiffman dan
Kanuk, 2007)

1. Kekuatan
(strength)

2. Keunikan
(uniquesnes)

3. Favorable
(kemampuan
merek untuk
mudah
diingat)

(Kotler:2007)

Likert

Life style
(X3)

Life style adalah pola hidup
seseorang di dunia yang
tercermin dalam kegiatan,
minat, dan pendapat. (Kotler
dan Keller, 2012)

1. Activity
2. Interest
3. Opinion

(Kotler, 2009)

Likert



39

2.20 Hipotesis

Dari uraian Permasalahan diatas dan didukung teori yang telah

dikemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan berupa hipotesis yaitu :

H1 : Diduga Kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan

pembelian pada Daycinno Cafe dan Resto di Pasir Pangarayan Rokan

Hulu.

H2 : Diduga Citra Merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan

pembelian pada Daycinno Cafe dan Resto di Pasir Pangarayan Rokan

Hulu.

H3 :   Diduga Life Style berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian

pada Daycinno Cafe dan Resto di Pasir Pangarayan Rokan Hulu.

H4 :  Diduga Kualitas produk, Citra Merek, dan Life Style berpengaruh secara

simultan terhadap keputusan pembelian pada Daycinno Cafe dan Resto di

Pasir Pangarayan Rokan Hulu ?


