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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan sebuah sistem dari keseluruhan kegiatan-kegiatan

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetapkan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memahami,

memenuhi, dan memuaskan kebutuhan konsumen. Pemasaran sebagai usaha

untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada

orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat serta harga yang

tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat (Sofjan Assauri, 2011:5).

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan perekonomian dan membantu

dalam penciptaan nilai ekonomi, sedangkan nilai ekonomi itu sendiri akan

menentukan harga barang dan jasa bagi individu-individu dan kelompok.

Pasar dalam hal ini bukan lah dalam pengertian kongkrit melainkan lebih

ditujukan pada pengertian abstrak yang mempunyai pengertian dan makna

yang luas. Pemasaran merupakan suatu rangkaian kegiatan barang dan jasa

dari produsen ke konsumen.

Menurut (Daryanto, 2011:1), pemasaran adalah suatu proses sosial yang

di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Sedangkan pelaksanaan dari pada pemasaran itu tersebut dibutuhkan

yang namanya konsep manajemen pemasaran. Pada dasarnya manajemen
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pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan,

pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang-barang, jasa dan

gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang

memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Hal ini berarti dalam manajemen

pemasaran atas barang, jasa dan gagasan dengan tujuan utama kepuasan

pihak-pihak terlibat (Wahjono, 2009:2).

Menurut (Kotler dan Amstrong, 2008:6) pemasaran adalah proses

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun

hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai

dari pelanggan sebagai imbalannya. Pemasaran (marketing) adalah suatu

aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara

mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan aliran

barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari

produsen (Connon, Perreault, McCarthy, 2008:8).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran itu adalah suatu

rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan produk baik

berupa barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.

2.2 Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil

seseorang dalam persaingan dan penentuan untuk mendapatkan serta

mempergunakan barang atau jasa. Perilaku konsumen adalah tindakan yang

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan, produk
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dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini

(Setiadi, 2013:5).

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk diterjemahkan oleh

(Mulyadi, 2012:31), dalam bukunya yang berjudul Custumer Behavior,

menyatakan batasan perilaku konsumen adalah “The term custumer behavior

refers to the behavior that custumer display in searching for, furchasing,

using, evaluating, and disposing of products and service that they will satisfy

their needs”. Artinya istilah perilaku konsumen merujuk kepada perilaku

yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan,

mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang

mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.

Menurut (Mulyadi, 2013:31) menyatakan bahwa perilaku konsumen

adalah merujuk kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk

barang atau produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan

mereka.

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan

oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah

sebagai berikut:

1. Faktor Kebudayaan.

2. Faktor Sosial.
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3. Faktor Pribadi.

4. Faktor Psikologis.

Keputusan pembelian seseorang merupakan hasil suatu yang saling

mempengaruhi dan yang rumit antara faktor budaya, sosial, pribadi, dan

psikologis. Banyak dari faktor ini tidak banyak dipengaruhi oleh pemasar.

Namun, faktor-faktor ini sangat berguna untuk mengidentifikasi para pembeli

yang mungkin memiliki minat terbesar terhadap suatu produk.

2.3 Keputusan Pembelian

Pengertian keputusan pembelian, menurut (Kotler, 2008:190) adalah

tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen

benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan

mempergunakan barang yang ditawarkan. Konsumen umumnya melakukan

tiga jenis keputusan pembelian yaitu, Pembelian yang direncanakan (fully

planned puschase), Pembelian yang terencana dengan berbagai pertimbangan

(partially planned purchase), Pembelian yang tidak direncanakan (unplanned

purchase).

Suatu pembelian yang direncanakan adalah keputusan yang dilakukan

konsumen dalam menjatuhkan pilihannya kepada suatu produk akibat dari

perencanaan yang matang. Pembelian yang terencana dengan berbagai

pertimbangan, bermaksud untuk menjatuhkan pilihan kepada produk yang

sudah ada namun pemilihan merek ditunda sampai saat pembelajaran.

Pembelian yang tidak direncanakan adalah pemilihan terhadap jenis produk
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yang sebelumnya tidak direncanakan untuk dipilih setelah dipicu oleh

rangsangan usaha oleh para pemasaran.

Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan

keinginan. Selanjutnya jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan,

maka konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang

diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang

diinginkan. Dari berbagai informasi yang diperoleh, konsumen melakukan

seleksi atas alternatif-alternatif yang tersedia. Proses seleksi inilah yang

disebut sebagai tahap evaluasi informasi. (Fandy Tjiptono, 2009:20)

membagi proses pengambilan keputusan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Pengambilan Keputusan Luas (Extanded Decision Making)

2. Pengambilan Keputusan Terbatas (Limited Decision Making)

3. Pengambilan Keputusan Kebiasaan (Habitual Decision Making)

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil

keputusan pembelian adalah (Thamrin dan Francis, 2013:112) :

1) Faktor Budaya

Faktor ini memberikan pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap

perilaku konsumen. Kelas budaya, sub budaya, dan sosial sangat

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Budaya adalah determinan

dasar dari keinginan dan perilaku konsumen. Seseorang yang tumbuh di

suatu negara maka akan terpapar budaya dari negara tersebut. Pemasar
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harus memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap daerah untuk memahami

bagaimana cara terbaik memasarkan produk mereka.

2) Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti

kelompok acuan (referensi) yang terdiri dari semua kelompok yang

mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung, seperti

keluarga, serta peran dan status sosial.

3) Faktor Pribadi

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor

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

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

4) 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.

Jenis-Jenis Perilaku Pembelian menurut (Thamrin dan Francis Tantri,

2013:125) adalah sebagai berikut:

1) Perilaku pembelian kompleks, jika mereka sangat terlibat dalam suatu

pembelian dan menyadari adanya perbedaan signifikan antara berbagai

merek.
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2) Perilaku pembelian mengurangi ketidaksesuaian (disonansi), kadang-

kadang konsumen sangat terlibat dalam suatu pembelian, tetapi tidak

melihat banyak perbedaan dalam merek.

3) Perilaku pembelian menurut kebiasaan, konsumen mempunyai keterlibatan

yang rendah, mereka pergi ketoko dan mencari merek produk tersebut.

Adapun tahap-tahap atau proses yang dilewati pembeli untuk mencapai

keputusan dalam membeli suatu barang atau jasa. Proses pembelian dimulai

jauh sebelum tindakan pembelian dan berlanjut sesudahnya. Menurut

(Setiadi, 2008:16) secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Pengenalan Masalah

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah

kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi

sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkan.

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau

pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang

ada dalam diri. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong

untuk mencari informasi yang lebih banyak. Para pemasar perlu

mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dengan

mengumpulkan sejumlah informasi dari sejumlah konsumen.

2) Pencarian Informasi

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk

mencari informasi lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar
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adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen

dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian

selanjutnya. Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari empat

kelompok, yaitu: 1)Sumber Pribadi, 2)Sumber Komersial, 3)Sumber

Publik, dan 4)Sumber Pengalaman.

3) Evaluasi Alternatif

Bagaimana konsumen memproses informasi tentang pilihan merek untuk

membuat keputusan akhir? Ternyata tidak ada proses evaluasi yang

sederhana dan tunggal yang digunakan oleh konsumen atau bahkan oleh

suatu konsumen pada seluruh situasi pembeli.

Kriteria evaluasi diantaranya mencakup harga, nama merek, dan negara

asal. Setelah menemukan kriteria evaluasi, konsumen menentukan

alternatif mana yang akan dipilih. Sedangkan determinan yang digunakan

konsumen selama pengambilan keputusan terdiri dari situasi, kesamaan

alternatif pilihan, motivasi, keterlibatan dan pengetahuan. Kebanyakan dari

model evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka

memandang konsumen sebagai pembentukan penilaian terhadap produk

terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional.

4) Keputusan Pembelian

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-

merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen juga membentuk

tujuan membeli untuk merek yang paling disukai.
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Setelah melalui tahap evaluasi alternatif, tahap selanjutnya adalah tahap

keputusan pembelian. Pada tahap ini konsumen mengambil keputusan

mengenai kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana membayar.

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: 1) faktor

pendirian orang lain. 2) faktor situasi yang tidak dapat diantisipasi, faktor

ini dapat muncul dan mempengaruhi niat pembeli.

5) Perilaku Sesudah Pembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja, akan

tetapi harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca

pembelian serta pemakaian produk pasca pembelian. Hal ini menjadi

perhatian bagi pemasar yang turut mempengaruhi orang lain untuk

membeli barang yang ditawarkannya. Karena, jika konsumen merasa puas,

maka hal yang tidak mungkin akan selalu termotivasi untuk membeli

barang yang ditawarkan  bahkan akan mempengaruhi orang lain untuk

membeli barang yang ditawarkan. Namun sebailiknya, jika konsumen

merasa tidak puas atau kecewa dengan produk tersebut, maka kerugian

besar bagi perusahaan terhadap proses pemasaran barang.

Keputusan pembelian barang atau jasa sering kali melibatkan dua pihak

atau lebih. Umumnya ada lima peranan yang terlibat (Tatik Suryani,

2008:13) yaitu:

1. Pemrakarsa (intiator), yaitu orang yang pertama kali menyarankan ide

untuk membeli barang/jasa.



25

2. Pembawa pengaruh (influencer), yaitu orang yang memiliki pandangan

atau nasehat yang mempengaruhi keputusan pembelian.

3. Pengambilan keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan

keputusan pembelian.

4. Pembeli (buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian secara nyata.

5. Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi dan menggunakan

barang/jasa.

2.4 Harga

2.4.1 Pengertian Harga

Harga produk atau jasa yang dipasarkan merupakan faktor yang sangat

penting. Harga sangat menentukan atau mempengaruhi pasar. Didalam

persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini semakin banyaknya

usaha-usaha baru yang bergerak dibidang yang sama atau hampir sama,

menuntut perusahaan dapat menentukan harga terhadap produk atau jasa

yang mereka jual dengan tepat.

Persaingan harga yang sangat mempengaruhi bertahan atau tidaknya

suatu perusahaan menghadapi para pesaingnya. Harga merupakan unsur

bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel, dimana setiap saat dapat berubah

menurut waktu dan tempatnya. Banyaknya produsen yang terlibat dalam

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap

perusahaan harus dapat teliti dalam menetapkan harga. Menetapkan harga

suatu produk tidaklah mudah, banyak proses yang harus dilakukan dalam

menetapkan harga suatu produk.
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Menurut (Kotler dan Amstrong, 2008:345), 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 atau jasa.

Sedangkan menurut (Fandy Tjiptono, 2008:151) menyebutkan bahwa

harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Menurut (Suharno dan

Sutarso, 2010:178) harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk

memperoleh produk yang diinginkan. Dalam pengertian yang lebih luas,

harga adalah sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan

suatu produk.

Produk atau jasa yang dipasarkan merupakan faktor yang sangat

penting. Harga sangat menentukan atau mempengaruhi pasar. Didalam

persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini dan semakin banyaknya

usaha-usaha baru yang bergerak di bidang yang sama atau hampir sama,

menuntut perusahaan dapat menentukan harga terhadap produk atau jasa

yang mereka jual dengan tepat. Persaingan harga yang sangat

mempengaruhi bertahan atau tidaknya suatu perusahaan menghadapi para

pesaingnya.

Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan yang positif antara

harga dan kualitas suatu produk, maka mereka akan membandingkan antara

produk yang satu dengan produk yang lainnya, dan barulah konsumen

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk.
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Untuk mengadakan suatu pertukaran dan untuk mengukur suatu produk

digunakan uang sebagai pencerminan tingkat harga dari suatu produk yang

dipertukarkan. Harga suatu barang merupakan salah satu penentu

permintaan pasar.

2.4.2 Tujuan Penetapan Harga

Menurut (Kotler dan Keller, 2009:76) ada lima tujuan utama dalam

penetapan harga, yaitu sebagai berikut:

a. Kemampuan Bertahan

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka

jika mereka mengalami kelebihan kapasitas, persaingan ketat, atau

keinginan konsumen yang berubah. Selama harga menutup biaya variabel

dan biaya tetap maka perusahaan tetap berada dalam bisnis.

b. Laba Maksimum

Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan

memaksimalkan laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan

dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga

yang menghasilkan laba saat ini, arus kas, atau tingkat pengembalian

investasi yang maksimum.

c. Pangsa Pasar Maksimum

Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit

akan semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. Perusahan

menetapkan harga terendah mengasumsikan pasar sensitive terhadap

harga.
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d. Menguasai Pasar Secara Maksimum

Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yaitu yang lebih menyukai

penetapan harga yang tinggi untuk menguasai pasar. Dimana perusahaan

menawarkan dengan harga awalnya tinggi dan perlahan-perlahan

diturunkan sepanjang waktu. Penguasaan pasar ini memiliki kondisi

dimana memiliki sejumlah pembeli yang memadai dalam melakukan

permintaan sekarang yang tinggi dan biaya per unit untuk memproduksi

volume yang kecil tidak terlalu tinggi sehingga dapat menunda

keuntungan dengan mengenakan harga yang dapat diserap pasar.

e. Kepemimpinan Mutu Produk

Banyak merek berusaha menjadi “kemewahan terjangkau” produk-

produk atau jasa yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas

anggapan, selera, dan status yang dapat dirasakan dengan harga yang

cukup tinggi agar tidak berada diluar jangkauan konsumen.

2.4.3 Perspektif Pelanggan pada Harga

Sebuah teori klasik menyampaikan empat defenisi nilai berdasarkan

perspektif pelanggan yang berimplikasi pada alternatif strategi penetapan

harga. Persepsi terhadap nilai adalah penilaian konsumen terhadap utilitas

sebuah jasa berdasarkan persepsi terhadap apa yang diterima dan apa yang

diberikan (Arif Rahman, 2010:81).

1) Nilai adalah Harga Murah

Beberapa pelanggan mempersepsikan nilai dengan harga murah.

Semakin murah harga suatu produk, akan semakin besar nilainya.
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2) Nilai adalah Segala Sesuatu yang Diinginkan dari Suatu Produk

Pada perspektif ini, konsumen tidak memandang berapa besar harga pada

suatu produk. Yang menjadi tolak ukurnya adalah aspek manfaat yang

diterima dari suatu produk. Harga tidak lagi menjadi faktor yang

berpengaruh, selama kebutuhan yang diinginkan pelanggan mampu ter-

cover oleh produk yang hendak dimilikinya.

3) Nilai adalah Kualitas dari Harga yang Dibayarkan

Di perspektif ini, pelanggan sangat mempertimbangkan kualitas suatu

produk. Penjual harus memaknai kualitas dari mata pelanggan dan

memenuhi tingkat kualitas tersebut dengan harga yang sesuai.

4) Nilai adalah Semua yang Didapat dari Semua yang Diberikan

Perspektif ini memperhitugkan semua bentuk manfaat yang dterima dari

semua pengorbanan seperti uang, waktu, dan tenaga pada saat

mempersepsikan nilai suatu produk.

2.5 Persepsi Kualitas

Persepsi adalah suatu proses bagaimana rangsangan atau stimuli-stimuli

diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan atau di beri nama atau arti

(J.Supranto dan Nandan Limakrisna, 2011:165). Persepsi berkaitan

dengan cara pandang seseorang, dimana setiap orang memandang suatu hal

dari rangsangan yang sama tetapi dapat membentuk persepsi yang berbeda.

Persepsi kualitas juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian (Kotler

dan Amstrong, 2008:174) mengemukakan bahwa dalam keadaan yang sama,

persepsi seseorang terhadap suatu produk dapat berbeda-beda, hal ini
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disebabkan oleh adanya proses seleksi terhadap berbagai stimulus yang ada.

Pada hakikatnya persepsi akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam

mengambil keputusan terhadap apa yang dikehendaki. Salah satu cara untuk

mengetahui perilaku konsumen adalah dengan menganalisis persepsi

konsumen terhadap produk. Dengan demikian produsen dapat mempengaruhi

atau membangun persepsi konsumen terhadap produknya secara positif.

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi,

dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi

yang menggembirakan. Sensasi dapat juga didefinisikan sebagai tanggapan

yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya,

warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul (Etta

Mamang Sangadji dan Sopiah, 2013:64). Persepsi sebagai cara padang

manusia terhadap lingkungannya, terhadap apa yang ada disekelilingnya,

persepsi dapat juga dikatakan sebagai respon terhadap sejumlah objek yang

berbeda respon tersebut merupakan sebuah proses dimana individu memilih,

mengatur, dan menginterprestasikan rangsangan menjadi sebuah gambaran

yang lengkap dan bermakna terhadap lingkungannya (Rizky Dermawan,

2013:50).

Persepsi merupakan proses yang kompleks. Secara etimologi persepsi

berasal dari bahasa latin yaitu perception yang berarti menerima atau

mengambil. Persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagai stimuli

dipilih, diorganisasikan, dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna.
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Stimuli adalah input dari objek tertentu yang dilihat oleh konsumen melalui

satu atau beberapa panca inderanya (Erna Ferrinadewi, 2008:42).

Persepsi sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih,

mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk

akal (Schiffman dan Lazar Kanuk, 2008:137). Menurut (Schiffman dan

Kanuk, 2010:195), persepsi kualitas produk atau jasa didasarkan pada

berbagai isyarat informasi dari yang mereka asosiasikan dengan produk.

Beberapa isyarat ini instrinsik untuk produk atau jasa dan juga ekstrinsik.

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses psikologis yang kompleks

yang juga melibatkan aspek fisiologis. Proses psikologis penting yang terlibat

dimulai dari adanya aktivitas memilih, mengorganisasikan, dan

menginterpretasikan sehingga konsumen dapat memberikan makna atas suatu

objek (Tatik Suryani, 2008:102).

Menurut (Ferrinadewi, 2008:172) perceived quality adalah bagaimana

keunggulan produk secara keseluruhan didasarkan pada evaluasi subyek

konsumen.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perceived quality (persepsi

kualitas) adalah penilaian pelanggan terhadap kualitas produk secara

keseluruhan. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi

pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang berbeda

terhadap produk atau jasa.
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2.6 Lokasi

2.6.1 Pengertian Lokasi

Menentukan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan suatu tugas

penting bagi pemasar, karena keputusan yang salah dapat mengakibatkan

kegagalan sebelum bisnis dimulai. Memilih lokasi berdagang merupakan

keputusan penting untuk bisnis yang harus membujuk pelanggan untuk

datang ke tempat bisnis dalam pemenuhan kebutuhannya.

Menurut (Kasmir, 2009:129) lokasi yaitu tempat melayani konsumen,

dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang

dagangannya. Sedangkan menurut (Lupiyoadi, 2009:42) lokasi yaitu yang

berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan

operasi atau kegiatannya.

Lokasi yang dipilih haruslah mampu mengalami pertumbuhan ekonomi

sehingga usahanya dapat bertahan. Dan yang terakhir apabila nilai lokasi

memburuk akibat perubahan lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu,

mungkin saja usaha tersebut harus dipindahkan atau ditutup.

2.6.2 Faktor-Faktor Penentu Lokasi

Menurut (Lupiyoadi, 2009) menyatakan ada tiga jenis interaksi yang

mempengaruhi lokasi, yaitu:

1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaannya

seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya

memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau

dengan kata lain harus strategis.
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2) Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu

penting tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus

tetap dan berkualitas.

3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung, berarti service

provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti

telepon, komputer, dan surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak

penting selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.

Dalam bisnis, mencari dan menentukan lokasi merupakan tugas yang

paling penting karena penentuan lokasi yang tepat merupakan kunci

kesuksesan suatu bisnis. Dalam menentukan lokasi usaha, faktor yang harus

dipertimbangkan, yaitu kestrategisan, apakah daerah tersebut dapat

dijadikan pusat bisnis atau bukan. Hal lain yang juga harus dipertimbangkan

yaitu arus lalu lintasnya. Arus lalu lintas mempengaruhi penempatan lokasi

usaha karena dapat menarik konsumen untuk mengunjungi bisnis tersebut

dan bahkan juga memungkinkan konsumen untuk membeli (Utami,

2012:89).

Menurut (Tjiptono, 2014:159) pemilihan lokasi memerlukan

pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor sebagai berikut:

1) Akses, yaitu lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transfortasi

umum.

2) Visiabilitas, yaitu lokasi yang dapat dilihat dengan jelas lebih dari jarak

pandang normal.

3) Lalu lintas ada dua hal yang diperhatikan:
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 Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang

besar terjadinya keinginan membeli.

 Kepadatan dan kemacetan bisa menjadi hambatan.

4) Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman.

5) Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan di

kemudian hari.

6) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.

7) Kompetisi, yaitu lokasi pesaing.

8) Peraturan pemerintah.

Sedangkan menurut (Sumarwan, 2011) bahwa pengusaha akan selalu

berusaha mencari lokasi yang strategis, yang mudah dilihat dan dijangkau

oleh konsumen. Faktor-faktor seperti kepadatan lalu lintas, kepadatan

populasi dan taraf kehidupan disekitar lokasi juga menjadi faktor penting

dalam pemilihan lokasi.

Lokasi memegang peranan yang penting dalam melalukan usaha.

Karena berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha dengan pusat keramaian,

mudah dijangkau (aksesbilitas), aman, dan tersedianya tempat parkir yang

luas, pada umumnya lebih disukai konsumen. Lokasi yang strategis

membuat konsumen lebih mudah dalam menjangkau dan juga keamanan

yang terjamin.

2.7 Pandangan Islam Mengenai Jual Beli dan Lingkungan

Dalam islam segala ketentuan hidup telah diatur di dalam Al-Qur’an dan

Hadits. Oleh sebab itu sebagai seorang muslim harus selalu mendasari setiap
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tindakan kepada Al-Qur’an dan Hadits. Adapun tanggapan islam mengenai

hukum jual beli adalah:

بَا َال یَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم الَِّذي یَتََخبَّطُھُ الشَّْیطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك الَّذِ  یَن یَأُْكلُوَن الرِّ

بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِعظَ  َم الرِّ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ بَا َوأََحلَّ هللاَّ ِھ ةٌ ِمْن َربِّ بِأَنَّھُْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْیُع ِمْثُل الرِّ

ِ َوَمْن َعاَد فَأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ھُْم فِیھَا َخالُِدونَ  فَاْنتَھَى فَلَھُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى هللاَّ

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

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (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 (QS. Al Baqarah:275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli

namun mengharamkan riba, oleh karena itu janganlah melakukan jual beli

dengan cara yang tidak jujur karena ketidak jujuran itulah riba yakni

merugikan orang lain demi mengharapkan keuntungan yang besar. Sedangkan

ayat lain mengenai jual beli adalah:
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َوَال ۚنُكمْ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْینَُكم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض مِّ 

َ َكاَن بُِكْم َرِحیًما تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

diantara kamu dan jaganlah kamu membunuh dirimu,

sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu (QS.An-

Nisa:29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umatnya memakan

harta yang bukan haknya dengan jalan yang batil khususnya harta sesama

muslim karena umat muslim adalah bersaudara, melainkan makanlah harta

yang didapat dengan cara yang halal yaitu berniaga (jual-beli). Harta yang

batil juga sama halnya seperti timbangan tidak akur, tidak jujur akan barang

yang dijual, harga tidak sesuai dan lain-lain. Tapi Allah SWT telah

menghalalkan harta yang didapat dari jual beli yang dilakukan sesuai syarat

dan rukun jual beli itu sendiri yaitu kemaslahatan umat. Diperjelas dengan

sabda Rasulullah SAW, yaitu:

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan

gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya

dan langsung diserahkan apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka

kalian namun harus langsung diserah terimakan/secara kontan”(HR.

Muslim:2970).
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Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah

menghalalkan jual beli yang sesuai dengan ketentuannya yang telah

dicantumkan dalam kitab Al-Qur’an sehingga terbuka bagi bisnis dan

pedagang dimuka bumi didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang

semakin hari semakin berkembang. Sebagai umat islam kita sudah seharusnya

untuk mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya,

salah satunya dengan melalukan jual beli dengan jujur dan tidak merugikan

orang lain serta menghindari riba.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang penulis jadikan pedoman serta perbandingan

dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

N
O

NAMA
PENELITI
(TAHUN)

JUDUL
PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN

HASIL
PENELITIAN

1 Ika Putri
Iswayanti
(2010)

Analisis
Pengaruh
Kualitas Produk,
Kualitas
Pelayanan,
Harga, dan
Tempat terhadap
Keputusan
Pembelian
(Studi pada
Rumah Makan
“Soto Angkring
Mas Boed” di
Semarang)

Metode yang
dilakukan dalam
penelitian ini
adalah Non-
Probability
Sampling.

Penulis tidak
menggunakan
variabel
Kualitas Produk
dan Kualitas
Pelayanan pada
penelitian ini.

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa Kualitas
Produk, Kualitas
Pelayanan,
Harga dan
Tempat
memiliki
pengaruh positif
dan signifikan
terhadap
Keputusan
Pembelian.

2 Bonaventur
a Efrian
Antyadika
(2012)

Analisis Lokasi,
Harga, dan
Kualitas Produk
terhadap

Mengetahui
pengaruh Lokasi
dan Harga
terhadap

Perbedaan
terletak pada
variabel bebas
yaitu pada

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa Lokasi,
Harga, dan



38

Keputusan
Pembelian
(Studi pada
Wong Art
Bakery& Café
Semarang)”

Keputusan
Pembelian.

Variabel
Dependen sama,
yaitu Keputusan
Pembelian.

Kualitas Produk. Kualitas produk
memiliki
pengaruh positif
dan signifikan
terhadap
Keputusan
Pembelian.

3 Endah
Winarti
(2015)

Pengaruh
Motivasi
Konsumen,
Persepsi
Kualitas, Sikap
Konsumen Dan
Harga Terhadap
Keputusan
Pembelian
Mobil Nissan
Grand Livina Di
Dealer Pusat Pt
Nissan Motor
Indonesia Jl. Mt
Haryono Kav.
10 Jakarta
Timur

Variabel
Dependen:
- Keputusan

Pembelian

Variabel
Independen:
- Persepsi

Kualitas
- Harga

Variabel
Independen:
- Motivasi

Konsumen
- Sikap

Konsumen

Pada penelitian
terdahulu,
Produk yang
diteliti adalah
Mobil Nissan
Grand Livina.
Berbeda dengan
penelitian saat
ini, yang diteliti
yaitu Pakaian
Bekas

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa variabel
Motivasi,
Persepsi
Kualitas, Sikap
Konsumen dan
Harga  terbukti
masing-masing
secara parsial
memiliki
pengaruh yang
signifikan
terhadap
Keputusan
Pembelian.

4 Fifyanita
Ghanimata
(2012)

Analisis
Pengaruh Harga,
Kualitas Produk,
dan Lokasi
Terhadap
Keputusan
Pembelian
(Studi pada
Pembeli Produk
Bandeng
Juwana Elrina
Semarang)

Teknik dalam
pengambilan
sampel sama-
sama
menggunakan
teknik Non-
Probability
Sampling.

Pada penelitian
ini penulis
mengambil
sampel dengan
metode
Purposive
Sampling,
sedangkan
penelitian
menurut
Fifyanita ia
menggunakan
metode
Accidental
Sampling.

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa terdapat
pengaruh yang
positif dan
signifikan secara
simultan antara
Variabel X
(Harga, Kualitas
Produk, dan
Lokasi) terhadap
Variabel Y
(Keputusan
Pembelian).
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2.9 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek atau

kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Adapun definisi

kedua variabel tersebut yaitu:

1. Variabel Dependen (dependent variable) atau variabel tidak bebas, yaitu

variabel nilainya dipengaruhi oleh independen. Variabel dependen sering

pula disebut variabel respon yang dilambangkan dengan huruf Y.

2. Variabel Independen (independent variable) atau variabel bebas, yaitu

variabel yang menjadi sebab terjadiya (terpengaruhnya) variabel dependen

(variabel tidak bebas). Variabel independen sering disebut predictor yang

dilambangkan dengan huruf X.

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti akan dibedakan menjadi

dua variabel yaitu, variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas

(independent variable) adapun variabel-variabelnya adalah sebagai berikut:

1) Variabel dependent atau variabel terikat (variabel Y), yaitu:

Y   : Keputusan Pembelian

2) Variabel independent atau variabel bebas (variabel X), yaitu:

X1  : Harga

X2  : Persepsi Kualitas

X3  : Lokasi



40

2.10Definisi Operasional Variabel

Sementara definisi operasional variabel merupakan suatu defenisi yang

diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikasikan

kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk

mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2008).

Tabel 2.2

Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator Skala
Keputusan
Pembelian

(Y)

Keputusan Pembelian adalah
tahap dalam proses
pengambilan keputusan
pembelian dimana konsumen
benar-benar membeli (Kotler,
2008:190).

1. Informasi tentang
Kualitas.

2. Keputusan tentang
Merek.

3. Keputusan terhadap
produk yang
berkualitas.

4. Keputusan terhadap
harga yang
diberikan.

5. Keputusan terhadap
pelayanan yang
diberikan.
(Anwar, 2015)

Likert

Harga
(X1)

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
atau jasa (Kotler dan
Amstrong, 2008:345).

1. Keterjangkauan
Harga.

2. Kesesuaian Harga
dengan Kualitas
Produk.

3. Daya Saing Harga.
4. Kesesuaian Harga

dengan Manfaat.
5. Harga

mempengaruhi
konsumen dalam
pengambilan
keputusan.
(Kotler dan
Amstrong, 2008)

Likert

Persepsi
Kualitas

(X2)

Persepsi merupakan proses
bagaimana rangsangan atau
stimuli-stimuli diseleksi,

1. Menganggap merek
tertentu sangat
bagus.

Likert
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diorganisasikan, dan
diinterprestasikan atau diberi
nama atau arti (J.Supranto
dan Nandan Limakrisma,
2011:165)

2. Karekteristik
tambahan untuk
menjadi pembeda.

3. Jarang adanya
kerusakan.

4. Kualitas Produk.
5. Daya Tahan Produk.

(Reynaldi,
2017:32).

Lokasi
(X3)

Lokasi yaitu yang berhubungan
dengan dimana perusahaan
harus bermarkas dan
melakukan operasi atau
kegiatannya (Lupiyoadi,
2009:42).

1. Kedekatan Lokasi.
2. Kemudahan

Mencapai Lokasi.
3. Keamanan Lokasi.
4. Keramaian Lokasi.
5. Luasnya Tempat

Parkir.
(Basu Swasta &
Irawan, 2012:67)

Likert

2.11Kerangka Pemikiran Teoritis

Berikut adalah, Kerangka Pemikiran Pengaruh Harga, Persepsi Kualitas,

dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Harga
(X1)

Persepsi Kualitas
(X2)

Lokasi
(X3)

Keputusan pembelian
(Y)

H1

H2

H3

H4
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Keterangan :

: Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

secara parsial (individu)

: Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

secara simultan (bersama-sama)

2.12Hipotesis

Bertitik tolak dari landasan teori dari perumusan masalah, maka penulis

mencoba menemukan suatu hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H1.  Diduga Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pakaian bekas

di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

H2. Diduga Persepsi Kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian

pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

H3. Diduga Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pakaian

bekas di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

H4. Diduga Harga, Persepsi Kualitas, dan Lokasi berpengaruh terhadap

keputusan pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir.


