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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pemasaran 

Menurut Nandan dan Wilhelmus (2012) pemasaran adalah salah satu 

kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. 

Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting 

dalam mencipatkan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. 

Definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti yang meliputi kebutuhan 

(needs), keinginan (wants) dan permintaan (demands). Manusia harus menemukan 

kebutuhannya terlebih dahulu, sebelum ia memenuhinya. Usaha untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan suatu hubungan 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual. 

Menurut Suparyanto dan Rosad (2015) manajemen pemasaran adalah 

proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program- 

programyang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi dan distribusi 

dari produk, jasa dan gagasan yang dirancang utnuk menciptakan dan memelihara 

pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  
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Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan 

pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong (2008) pemasaran adalah analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program 

yangdirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen adalah proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan (actuating) dan pengawasan. Jadi dapat diartikan bahwa manajemen 

pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari 

program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan 

memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk 

mencapai tujuan pemasaran. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta 

penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Manajemen pemasaran dapat 

diterapkan pada semua bidang usaha. Dalam manajemen terdapat fungsi 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan atau penerapan serta pengawasan.Tahap 

perencanaan merupakan tahap yang menentukan terhadap kelangsungan dan 

kesuksesan suatu organisasi pemasaran. Proses perencanaan merupakan suatu 

proses yang selalu memandang ke depan atau pada kemungkinan masa akan 

datang termasuk dalam pengembangan program, kebijakan dan prosedur untuk 

mencapai tujuan pemasaran.  
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2.2 Perilaku Konsumen 

Menurut Mamang dan Sopiah (2013) Perilaku konsumen adalah disiplin 

ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau organisasi dan proses-

proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan produk, 

pelayanan, pengalaman (ide) untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, dan dampak dari proses-proses tersebut pada konsumen dan 

masyarakat. Tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan memenuhi 

kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengonsumsian, maupun penghabisan 

barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan yang menyusul. 

Tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan 

merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan 

produk yang diinginkan, mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan 

tindakan-tindakan pasca pembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas.  

Sedangkan menurut  Malau (2017) Perilaku konsumen merupakan tingkah 

laku tentang individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan 

untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, 

pengalaman, atau ide untuk kepuasan. 

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal 

dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, 

kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan 

keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
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Malau (2017) mengemukakan faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen terdiri dari : 

a. Faktor Budaya. Budaya adalah penyebab paling dasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. 

b. Faktor Sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor referensi kelompok sosial, keluarga, serta 

peran dan status. 

c. Faktor Personal. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap 

perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 

situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

d. Faktor Psikologis. Faktor-faktor psikologis terdiri dari faktor motivasi, 

persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. 

2.3 Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2007) keputusan pembelian adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar akan membeli. 

Berdasarkan tujuan pembelian, konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok, yaitu konsumen akhir (individual) dan konsumen organisasional 

(konsumen industrial, konsumen antara, konsumen bisnis). Konsumen akhir 

terdiri atas individu atau rumah tangga yang tujuan akhirnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk konsumsi. Sedangkan konsumen 

organisasional terdiri atas organisasi, pemakai industri, pedagang, dan lembaga 

non profit yang tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan bisnis (memperoleh 

laba) atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keputusan pembelian 
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konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perusahaan harus mengenali 

perilaku konsumen untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, 

sehingga perusahaan diharapkan dapat selalu memenuhi kebutuhan konsumen 

yang akan berdampak pada loyalitas. 

Menurut Kotler (2007) mengungkapkan bahwa seseorang mungkin dapat 

memiliki peranan yang berbeda-beda dalam setiap keputusan pembelian. Berbagai 

peranan yang mungkin terjadi antara lain: 

a) Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyadari adanya 

keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide 

untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu.  

b) Pemberi pengaruh (influencer), yaitu orang yang pandangan, nasihat,atau 

pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian. 

c) Pengambil keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan keputusan 

pembelian, misalnya apakah jadi membeli, apa yang dibeli,bagaimana 

cara membeli, atau dimana membelinya. 

d)  Pembeli (buyer), yakni orang yang melakukan pembelian actual. 

e)  Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

barang atau jasa yang dibeli. 

Menurut Kotler (2007) keputusan pembelian adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar akan membeli. 

Proses tersebut merupakan sebuah penyelesaian masalah harga yang terdiri dari 

lima tahap. Lima tahap proses keputusan pembelian tersebut adalah : 
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1. Pengenalan masalah, Merupakan tahap pertama di proses keputusan 

pembelian dimana konsumen mengenali masalah atau kebutuhan.  

2. Pencarian informasi, Pada tahap ini konsumen digerakkan untuk mencari 

lebih banyak informasi, konsumen bisa lebih mudah melakukan pencarian 

informasi aktif, ketika lebih banyak informasi diperoleh maka kesadaran 

dan pengetahuan konsumen tentang barang atau jasa akan semakin 

meningkat.  

3. Penilaian alternative, konsumen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi merek-merek alternatif dalam himpunan pikiran.  

4. Keputusan pembelian, Keputusan seorang konsumen untuk mengubah, 

menangguhkan, atau membatalkan keputusan-membeli, banyak 

dipengaruhi oleh pandangan risiko seseorang. Besar kecilnya risiko yang 

ditanggapi seseorang adalah berbeda-beda sesuai dengan besar uang yang 

dibelanjakan, banyak cirri yang tidak pasti, dan tingkat kepercayaan diri 

konsumen. Seorang konsumen mengembangkan kebiasaan tertentu untuk 

mengurangi risiko, seperti membatalkan keputusan, menghimpun 

informasi dari teman-teman, dan memilih sebuah merek nasional dan 

memiliki jaminan.  

5. Perilaku pasca pembelian, Setelah pembelian produk, konsumen akan 

mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika 

produk sesuai harapan maka konsumen akan puas. Jika melebihi harapa, 

maka konsumen sangat puas. Jika kurang memenuhi harapan maka 

konsumen tidak puas. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dengan 
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suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Bila konsumen 

puas, dia akan menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi untuk membeli 

produk itu lagi. 

Gambar 2.1 

Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fandi Tjiptono (2008) 

Catatan: garis putus-putus menggambarkan kemungkinnan proses diulang 

kembali ke langkah sebelumnya. 
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Menurut  Kotler (2007) terdapat indikator dari keputusan pembelian yaitu: 

1. Kemantapan dalam sebuah produk, Kualitas produk yang sangat baik akan 

membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan penunjang 

kepuasan konsumen. 

2. Kebiasaan dalam membeli produk, Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu 

secara terus-menerus dalam melakukan pembelian produk yang sama. 

3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain, Memberikan kepada 

seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya, dapat juga 

merekomendasikan diartikan sebagai menyarankan, mengajak untuk 

bergabung ,menganjurkan suatu bentuk perintah. 

4. Melakukan pembelian ulang, Individu melakukan pembelian produk atau 

jasa dan menentukan untuk membeli lagi, maka pembelian kedua dan 

selanjutnya di sebut pembelian ulang. 

2.4 Harga  

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap 

perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan sesuatu 

yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. 

Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang atau jasa 

Kotler dan Amstrong (2011) mendefenisikan harga sebagai jumlah uang 

yang diminta untuk suatu produk atau suatu jasa. Secara lebih luas dikatakan 

bahwa harga ialah jumlah semua nilai yang diberikan konsumen untuk 

memperoleh keuntungan (benefit) atas kepemilikan atau penggunaan suatu produk 

atau jasa. Secara histori harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan 



23 
 

 
 

seseorang untuk membeli. Meskipun demikian, harga merupakan salah satu 

elemen terpenting yang menentukan pangsa pasar dan tingkat  keuntungan pasar. 

Menurut Oentoro (2012) strategi penetapan harga yang mempengaruhi 

psikologi konsumen adalah : 

1. Harga prestos, merupakan menetapkan harga yang tinggi demi membentuk 

image kualitas produk yang tinggi yang umumnya dipakai untuk produk 

shopping dan specially. 

2. Harga ganjil, merupakan harga ganjil atau sedikit dibawah harga yang 

telah ditentukan dengan tujuan agar pembeli secara psikologi mengira 

produk yang akan dibeli lebih murah. 

3. Harga rabat, merupakan memberikan potongan harga tertentu apabila 

konsumen membeli produk dalam jumlah banyak. 

4. Harga lini, merupakan memberikan cakupan harga yang berbeda pada lini 

produk yang berbeda. 

Menurut Tjiptono (2008) mengatakan bahwa pada dasarnya ada beraneka 

ragam tujuan penetapan harga. Berikut adalah beberapa diantaranya : 

1. Survival 

Salah satu tujuan pokok penetapan harga adalah demi 

survival(kelangsungan hidup) perusahaan. 

2. Laba 

Asumsi teori ekonomi klasik adalah setiap perusahaan berusaha 

memaksimalkan laba atau keuntungan. 
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3. Return On Investment (ROI) 

Tujuan berorientasi pada ROI dinyatakan dalam bentuk rasio laba terhadap 

investasi total yang dikeluarkan perusahaan dalam riset dan 

pengembangan, serta fasilitas produksi dan aset yang mendukung produk 

bersangkutan. 

4. Pangsa pasar 

Menetapkan tingkat harga pasar perusahaan dapat mempertahankan atau 

meningkatkan penjualan secara relatif dibandingkan penjualan para 

pesaing. 

5. Aliran kas 

Sebagian perusahaan menetapkan harga agar dapat menghasilkan kas 

secepat mungkin.Tujuan ini biasanya dipilih mana kala perusahaan 

bermaksud menutup biaya pengembangan produk secepatnya. 

6. Status Quo 

Tujuan status Quo biasanya berfokus pada sejumlah dimensi, seperti 

mempertahankan pangsa pasar tertentu, menyamai harga pesaing, 

mewujudkan stabilitas harga, dan mempertahankan citra publik yang 

positif. 

7. Kualitas Produk 

Citra kualitas produk dapat dibentuk melalui strategi penerapan 

harga.Harga mahal contohnya, kerapkali dijadikan indikator kualitas tinggi 

oleh konsumen. 
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Harga merupakan salah satu atribut paling penting yang dievaluasi oleh 

konsumen, dan manajer harus benar-benar menyadari peran tersebut dalam 

pembentukan sikap konsumen.  

Menurut Mamang dan Shopiah (2013) terdapat lima dimensi negatif dan 

dua dimensi positif dari atribut harga, yaitu : 

1. Peran negatif dari pertimbangan harga : 

a) Sadar nilai, merupakan keadaan dimana konsumen memperhatikan rasio 

kualitas produk terhadap harga. 

b) Sadar harga, merupakan keadaan dimana konsumen lebih berfokus pada 

pembayaran harga lebih murah. 

c) Penawaran kupon, merupakan keadaan dimana konsumen menggapai 

tawaran pembelian yang melibatkan kupon. 

d) Penawaran penjualan, merupakan keadaan dimana konsumen menggapai 

tawaran pembelian yang melibatkan pengurangan harga sementara. 

e) Pakar harga, merupakan keadaan dimana konsumen menjadi sumber 

informasi bagi orang lain tentang harga di pasar bisnis. 

2. Peran positif dari pertimbangan harga : 

a) Hubungan harga-mutu, merupakan keadaan dimana konsumen 

menggunakan harga sebagai indikator mutu. 

b) Sensitivitas prestise, merupakan keadaan dimana konsumen membentuk 

presepsi atribut harga yang menguntungkan berdasarkan sensitivitasnya 

terhadap persepsi orang lain dari tanda-tanda status dengan harga yang 

lebih mahal. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atribut harga merupakan 

konsep keanekaragaman yang memiliki arti yang cukup berbeda bagi konsumen, 

tergantung pada karakteristik konsumen, situasi dan produk. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2011) menjelaskan ada empat indikator 

harga, yaitu:  

1. Keterjangkauan harga.  

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan 

harganya juga berbeda dari termurah sampai termahal. Dengan harga 

yang ditetapkan para konsumen banyak yang membeli produk. 

2.  Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga.  

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk 

lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk 

tersebut.  

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.  

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen orang 

sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena 

mereka melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi 

orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik.  

4. Kesesuaian harga dengan manfaat.  

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang 

dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk 
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mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil 

dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk 

melakukan pembelian ulang. 

2.5 Kualitas Produk 

Produk menjadi bagian vital pada suatu perusahaan untuk tetap beroperasi di 

dalam dunia bisnis. Produk akan dibeli apabila sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Dengan demikian dalam pembuatan suatu produk harus 

diorientasikan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen ataupun pasar. 

Menurut Kotler (2010) Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

ke pasar, untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang 

dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acra-acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, dan gagasan. 

Kotler dan Amstrong (2011) Kualitas  produk  adalah kemampuan suatu 

produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, 

ketetapan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai 

lainnya. Setiap perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, maka akan berusaha membuat produk yang berkualitas, 

yang ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar (design) produk maupun inti (core) 

produk itu sendiri. 

Dalam merencanakan tawaran pasarnya, menurut  Kotler (2010) pemasar 

perlu memikirkan secara mendalam lima tingkat produk. Masing-masing tingkat 
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menambahkan lebih banyak nilai pelanggan, dan kelimanya membentuk hirarki 

nilai pelanggan (costumer value hierarchy) : 

1. Manfaat inti (core benefit) 

Layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. 

Contohnya tamu hotel membeli “istirahat dan tempat tidur”. 

2. Produk dasar (basic product) 

Produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. 

Contohnya kamar hotel meliputi tempat tidur kamar mandi, handuk, meja 

tulis, meja rias, lemari pakaian. 

3. Produk yang diharapkan (expected product) 

Yaitu beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli 

ketika mereka membeli produk ini. Contohnya tamu hotel mengharapkan 

tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baca, dan adar 

ketenangan tertentu. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product) 

Yang melampaui harapan pelanggan. Perhatikanlah BabyCenter.com yang 

misinya adalah membantu ibu-ibu membesarkan bayi yang sehat. Alih-alih 

didirikan hanya untuk menjual produk-produk bayi secara online, 

perusahaan itu juga menjadikan dirinya sebagai meta-perantara 

(metamediary) untuk menyediakan informasi dan layanan. 

5. Calon produk (potential product) 

Yang meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang 

mungkin akan dialami produk atau tawaran tersebut pada masa mendatang. 
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Misalnya hotel menambahkan fasilitas layanan internet, perekeam 

videonya, sepiring buah-buahan segar dan lain sebagainya. 

Menurut Tjiptono (2008) kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. 

Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-

dimensinya.  

Menurut Tjiptono (2008) Dimensi persepsi kualitas produk adalah: 

1. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk. 

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk 

yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 

Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produkmaka 

semakin besar pula daya produk. 

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi),yaitu 

sejauh mana karakteristik dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada 

produk. Dalam hal ini antara apa yang telah dibayarkan oleh konsumen 

sesuai dengan apa yang diharapkan dalam produk tersebut. 

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

5. Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. 
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Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk 

tersebut dapat diandalkan 

Menurut Tjiptono (2008) mengungapkan bahwa kualitas produk memiiliki 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kinerja (performance) 

2. Fitur (fuature) 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification) 

4. Ketahanan (durability) 

5. Keandalan (realibility) 

6. Serviceability 

7. Estetika (esthetica) 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 

Menurut Swasta dan Handoko (2010) Persaingan seperti sekarang ini, 

perusahaan dituntut untuk menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai 

nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk pesaing. Kualitas merupakan 

salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu 

produk. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk 

didalamnya daya tahan, ketidak tergantungan pada produk lain atau komponen 

lain, eksklusifitas, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, kemasan, dan 

sebagainya). 

 Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas produk sangat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk. 
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2.6 Layanan Purna Jual 

Pelayanan merupakan bagian yang penting dari kegiatan pemasaran produk. 

Pihak konsumen menuntut pula bagaimana pelayanan purna jual dari produk yang 

dibelinya. Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada konsumen setelah proses transaksi terjadi. Pelayanan purna jual dilakukan 

perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan menjalin kerja sama 

dengan konsumen, menjaga hubungan baik dan menciptakan loyalitas pelanggan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) Layanan purna jual merupakan suatu 

layanan yang disediakan oleh produsen kepada konsumen setelah konsumen 

tersebut membeli suatu produk.  

 Tjiptono (2008) mengemukakan terdapat beberapa alternatif strategi yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidak 

pastian adalah dengan penyediaan pelayanan purna jual yaitu pemberian garansi 

untuk mengurangi persepsi konsumen terhadap risiko pembelian, jasa reparasi, 

dan penyediaan suku cadang pengganti.  

Berdasarkan definisi diatas layanan purna jual didefinisikan sebagai 

pelayanan yang diberikan sebagai pertanggung jawaban perusahaan untuk 

mengurangi ketidak pastian dengan pemberian garansi, penggantian barang rusak, 

atau penyediaan suku cadang. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) Layanan purna jual memiliki 

beberapa indikator, sebagaimana dikemukakan oleh sebagai berikut:  
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1.  Garansi  

Garansi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

melaksanakan layanan purna jual, garansi ditunjukan untuk meyakinkan 

konsumen bahwa produk dalam keadaan baik atau bebas dari 

kerusakan, akibat dari ketidak telitian pengarjaan atau penggunaan 

material yang kurang baik yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.  

2.  Penyediaan Aksesoris  

   Dalam pelaksanaan layanan purna jual, penyediaan suku cadang 

merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya suku cadang 

produk yang sudah rusak komponennya tidak dapat berfungsi dengan 

baik, bahkan produk tersebut tidak dapat dipakai lagi. Mengatakan 

penyediaan accessories merupakan salah satu faktor yang memegang 

peranan penting dalam usaha untuk memuaskan konsumen, yang pada 

akhirnya akan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah 

dimiliki.  

3.  Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan  

Pelayanan dan pemeliharaan dan perbaikan diperlukan apabila 

suatu produk memiliki masa konsumsi yang lama dan memerlukan 

perawatan yang teratur agar dapat selalu berfungsi dengan baik, dan 

juga untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada 

produk tersebut selama pemakaiannya. 
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4.  Fasilitas dan Perlengkapan  

Fasilitas dan perlengkapan suatu produk merupakan sarana untuk 

melakukan layanan purna jual. Peralatan dan perlengkapan yang 

canggih akan dapat menentukan kelancaran pelayanan petugas dalam 

melakukan pemeliharaan dan perbaikan produk yang dibeli konsumen. 

Kebanyakan perusahaan mengoprasikan departemen pelayanan pelanggan 

dengan mutu yang sangat bervariasi. Memberikan jasa setelah penjualan, 

termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan penyediaan accessories dan garansi 

purna jual.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) terdapat empat alternatif yang 

dimiliki perusahaan dalam memberikan jasa setelah transaksi penjualan, yaitu:  

1. Produsen dapat membuat perjanjian dengan distributor dan dealer untuk 

memberikan jasa tersebut.  

2. Dapat memberikan jasa tersebut kepada perusahaan spesialis dalam 

bidang tersebut 

3. Produsen dapat membebaskan pelanggan untuk melakukan jasa ini 

sendiri. 

 

Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada konsumen setelah proses transaksi terjadi. Pelayanan purna jual dilakukan 

perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan menjalin kerja sama 

dengan konsumen, menjaga hubungan baik dan menciptakan loyalitas pelanggan. 
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Oleh karena itu dapat di tarik kesimpulan bahwa layanan purna jual yang di 

berikan perusahaan kepada konsumen akan sangat mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian produk. 

2.7 Pandangan Islam Terhadap Pembelian 

Keputusan pembelian dalam Islam keterlibatan dalam proses apapun Allah 

melarang umatnya dalam kerugian, seperti halnya aktivitas pembelian. Kita 

sebagai manusia harus dapat membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, 

antara yang baik dan yang buruk. Dalam Islam kebutuhan terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

1) Kebutuhan Dharuriyat adalah kebutuhan yang harus ada atau yang 

disebut dengan kebutuhan primer. 

2) Kebutuhan Hajiat adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud 

tidak akan sampai mengancam keselamatannya. 

3) Kebutuhan Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

dipenuhi mengancam eksistensi dan tidak akan menimbulkan kesulitan. 

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah 

terjadi harga-harga membubung tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada Rasul, 

“Ya Rasulullah SAW tetapkanlah harga demi kami” Rasullullah SAW menjawab : 

“Sesungguhnya Allah SWT lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang 

mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat 

menjumpai Allah SWT  tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman 

yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta” 

(HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi) 
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Menurut pandangan Islam mengenai pengambilan keputusan berdasarkan 

Q.S Al-Maidah ayat 100 Yaitu : 

بِ  َٰٓأُْولِي ٱۡۡلَۡلبََٰ َ يََٰ  ٠١١لََعلاُكۡم تُۡفلُِحوَن  قُل َّلا يَۡستَِوي ٱۡلَخبِيُث َوٱلطايُِّب َولَۡو أَۡعَجبََك َكۡثَرةُ ٱۡلَخبِيِثِۚ فَٱتاقُواْٱَّللا

Artinya : “Katakanlah : tidak sama yang buruk dengan yang baik, 

meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada 

Allah hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.”  

Dengan kata lain, sedikit perkara halal yang bermanfaat lebih baik dari 

pada banyak haram yang dapat menimbulkan mudharat. Kepada orang-orang yang 

berakal sehat dan lurus, jauhilah hal-hal yang bersifat haram, tinggalkanlah hal-

hal yang bersifat haram dan terimalah hal-hal yang bersifat halal dan cukuplah 

dengannya, karena jika kita meninggalkan sesuatu yang bersifat haram kita akan 

mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. 

2.8 Deskripsi Konsep Operasional Penelitian 

 Berdasarkan variabel keputusan pembelian, harga, kualitas produk dan 

layanan purna jual ditentukan oleh indikator-indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

 Konsep Operasional Variabel 

No Variabel 
Devenisi 

variable 
Indikator 

Alat 

ukur 

1.  Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Tahap dalam 

proses 

pengambilan 

keputusan 

pembeli dimana 

konsumen 

benar-benar 

akan membeli. 

Kotler (2007) 

1. Identifikasi masalah 

atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi 

3. Evaluasi dan seleksi 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku pasca 

pembelian 

Tjiptono (2008) 

Likert 

2.  Harga 

(X1) 

Harga sebagai 

jumlah uang 

1. Keterjangkauan 

harga 

Likert 
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yang diminta 

untuk suatu 

produk atau 

suatu jasa 

Kotler dan 

Amstrong(201

1) 

2. Harga sesuai dengan 

kemampuan atau 

daya saing harga 

3. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat  

Kotler dan 

Amstrong(2012) 

3. Kualitas 

Produk (X2) 

Kemampuan 

suatu produk 

untuk 

melaksanakan 

fungsinya,melip

uti kehandalan, 

daya tahan, 

ketetapan, 

kemudahan 

operasi, dan 

perbaikan 

produk, serta 

atribut bernilai 

lainnya 

Kotler dan 

Amstrong 

(2010) 

1.  Kinerja (Performance) 

2. Fuature 

3. Kesesuaian dengan 

spesifikasi  

(Conformance to 

specification) 

4.  Ketahanan 

(Durability) 

5. Keandalan (Realibility) 

6. Serviceability 

7. Esthetica 

8. Kualitas (Perceived 

quality) 

Tjiptono (2012) 

Likert 

4. Layanan 

Purna Jual 

(X3) 

Layanan purna 

jual merupakan 

suatu layanan 

yang disediakan 

oleh produsen 

kepada 

konsumen 

setelah 

konsumen 

tersebut 

membeli suatu 

produk Kotler 

dan Keller 

(2009). 

1. Garansi  

2. Penyediaan aksesoris 

3. Pelayanan 

Pemeliharaan dan 

Perbaikan  

4. Fasilitas dan 

Perlengkapan 

Kotler dan Armstrong 

(2008) 
 

Likert 
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2.9 Penelitian terdahulu 

 

Tabel 2.2  

Penelitian terdahulu 

Peneliti 

Dan 

Tahun 

Publikasi 

Judul 

Penelitian 

Persamaan  Perbedaan  Keterangan  

Agus 

Susanto   

(2013) 

Pengaruh 

promosi, harga 

dan inovasi 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian batik 

tulis karang 

melati Demak 

1. Variabel X1 

dan Y 

2. Metode yang 

digunakan 

yaitu kuisioner 

dan analisis 

linear 

berganda 

1. Tempat 

penelitian  

2. Pada penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variabel 

Promosi, Harga 

dan Inovasi, 

tetapi penelitian 

ini 

menggunakan 

variabel Harga, 

Kualitas Produk 

dan Layanan 

Purna Jual 

Variabel 

Promosi, 

Inovasi Produk 

dan Harga 

berpengaruh 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

batik tulis 

karang melati 

Demak 

Fifyanita 

ghanimata 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk 

dan Lokasi 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian (studi 

pada pembeli 

produk bandeng 

juwana elrina 

semarang) 

1. Variabel X1, 

X2 dan Y  

2. metode yang 

digunakan 

adalah analisis 

linear 

berganda 

1. Tempat 

penelitian  

2. Pada penelitian 

terdahlu 

menggunakan 

variabel 

Harga,Kualitas 

Produk dan 

Lokasi. Tetapi 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel Harga, 

Kualitas Produk 

dan Layanan 

Purna Jual 

Harga, 

Kualitas 

Produk dan 

Lokasi 

berpengaruh 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(studi pada 

pembeli 

produk 

bandeng 

juwana elrina 

semarang) 

Nielson 

Agustinus 

Ostenbeg 

Manurung 

(2014) 

Analisis 

Pengaruh 

kualitas produk 

dan layanan 

purna jual 

terhadap 

keputusan 

1.variabel 

X2,X3 dan Y 

1. Tempat 

penelitian 

Kualitas Produk 

dan layanan 

Purna Jual 

berpengaruh  

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 
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pembelian 

sepeda motor 

honda 

disemarang 

(studi di kota 

semarang) 

sepeda motor 

honda di 

Semarang (studi 

di kota 

Semarang) 

Rihasto 

Mega 

saputro ( 

2015) 

Analisis 

pengaruh 

kualitas 

produk,harga, 

kualitas 

pelayanan,dan 

lokasi terhadap 

keputusan 

pembelian(studi 

kasus pada 

grand panorama 

resto semarang) 

1. Variabel 

X1,X2 dan Y 

2. Pengambilan 

sample 

accidental 

sampling 

3. Menggunakan 

analisis linear 

berganda 

1. Tempat 

penelitian 

 

Kualitas 

Produk,Harga, 

Kualitas 

Pelayanan,dan 

Lokasi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian(studi 

kasus pada grand 

panorama resto 

Semarang) 

 

Aveline 

Novita 

Rumengan,

dkk/(2015)  

Jurnal 

EMBA 

Vol.3 No.2 

Juni 2015 

 

Analisis Citra 

Merek, Kualitas 

Produk, Dan 

Strategi Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Mobil Daihatsu 

Ayla Cabang 

Manado 

1. Citra Merek 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

2. Kualitas 

Poduk 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

3. Harga tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

1. Menggunakan 

variabel 

independen 

harga kualitas 

produk 

2. Menggunakan 

variabel 

dependen 

keputusan 

pembelian 

Citra Merek 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kualitas produk 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Harga tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

keputusan 

pembelian Mobil 

Daihatsu Ayla 

Cabang Manado 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan talaah pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat 

disusun seatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan 
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keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel Harga, Kualitas Produk dan 

Layanan Purna Jual seperti yang disajikan pada Gambar 3.1 berikut ini : 

Gambar 3.1 

 kerangka konseptual 

 

                                          H1 

 

                                            H2 

 

              H3 

 

 

 H4 

 Sumber : Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Layanan Purna Jual 

Terhadap Keputusan Pembelian (Kotler dan Amstrong 2011,    

Swasta dan Handoko 2010) 

Keterangan Gambar : 

 : Hubungan Secara Parsial 

--------------------------   : Hubungan Secara Simultan 

 X1 = Harga  

 X2 = Kualitas Produk 

 X3 = Layanan Purna Jual 

Y = Keputusan Pembelian 

Harga  (X1) 

Kualitas 
Produk                                 

(X2)                        

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Layanan 

Purna Jual  

(X3)         
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2.11 Hipotesis Penelitian  

Melalui penelitian Sugiyono (2010) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi 

berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1= Diduga Harga berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan 

Pembelian kendaraan transportasi niaga merek hino pada PT. Gita 

Riau Makmur Pekanbaru 

H2= Diduga Kualitas Produk berpengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian kendaraan transportasi niaga merek hino pada 

PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru 

H3= Diduga Layanan Purna Jual berpengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian kendaraan transportasi niaga merek hino pada 

PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru 

H4= Diduga Harga, Kualitas Produk, Layanan Purna Jual berpengaruh  

terhadap Keputusan Pembelian kendaraan transportasi niaga merek 

hino pada PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru 

 


