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BAB II 

LANDASAN TEORI 

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 meyampaikan 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). 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 yang kokoh menjadi penting bagi kesuksesan dalam semua 

organisasi. Pemasaran memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk 

dan jasa yang menyediakan nilai unggul bagi pelanggan, menetapkan harga, 

mendistribusikan dan mempromosikan produk dan jasa secara efektif. 

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). 
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Dari berbagai defenisi diatas dapat diketahui bahwa pemasaran itu lebih 

berurusan dengan pelanggan dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. 

Memahami, menciptakan, menginformasikan, memberi nilai dan kepuasan pada 

konsumen adalah inti pemikiran dan praktek pemasaran modern. Bila pemasar 

melakukan pekerjaan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen 

dengan baik, menciptakan produk yang memberikan nilai unggul, menetapkan 

harga, mendistribusikan dan mempromosikan dengan efektif produk-produk 

tersebut akan terjual dengan mudah. 

Timbulnya kegiatan pemasaran berhubungan dengan pertumbuhan 

perekonomian. Begitu pentingnya pemasaran dalam menentukan kelanjutan usaha 

suatu perusahaan, sehingga banyak diantara perusahaan dalam manajemennya 

menempatkan posisi pemasaran paling depan.  

2.2 Konsep Pemasaran 

Konsep Pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang 

pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

di dukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan 

kepuasan konsumen sabagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sofjan Assauri, 2011:80).Konsep 

pemasaran adalah pemuas kebutuhan konsumen yang merupakan syarat ekonomi 

dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan (Swastha, 2006: 10). 

Konsep pemasaran menyebutkan bahwa kunci keberhasilan untuk meraih 

tujuan perusahaan adalah menentukan keinginan pasar sasaran serta memberi 
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kepuasan konsumen secara lebih efisien dan efektif. Manajemen perusahaan harus 

mampu menyusun program pemasaran yang berguna untuk menarik perhatian dan 

kepercayaan kepada konsumen agar bersedia membeli barang yang menjadi 

kebutuhan mereka. 

2.3 Manajemen Pemasaran 

Perusahaan memerlukan berbagai cara untuk dapat mengukur kegiatan 

pemasarannya dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dengan demikian 

diperlukan suatu pengaturan atau manajemen dalam hal ini adalah manajemen 

pemasaran. 

Menurut Stanton dalam (Djaslim Saladin,2007:3) pengertian manajemen 

pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program 

yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran 

yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

Selain itu, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan mendapatkan, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul 

(Kotler dan Keller, 2009:5) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan melakukan analisis, 
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perencanaan, penerapan dan pengendalian program dengan harapan agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

2.4 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 merk ditunda sampai saat pembelajaran. 

Pembelian yang tidak direncanakan, adalah pemilihan terhadap jenis produk yang 

sebelumnya tidak direncanakan untuk dipilih sebelumnya setelah dipicu oleh 

rangsangan oleh usaha 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 
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pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi 

yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. Dari berbagai informasi yang 

diperoleh, konseumen melakukan seleksi atas alternative-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 (Extended Decision Making) 

2.  Pengambilan Keputusan Terbatas (Limited Decision Making) 

3. Pengambilan Keputusan Kebiasaan (Habitual Decision Making) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusanpembelian adalah(Thamrin dan Francis Tantri, 2013:112): 

1. Faktor Budaya 

Faktor ini memberikan pengaruh yang paling luas dan medalam terhadap 

perilaku konsumen. Kelas budaya,subbudaya, 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 negaratersebut. Pemasar harus 

memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap daerah untukmemahami 

bagaimana cara terbaik memasarkan produk mereka. 
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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.Keluarga, serta 

peran dan status sosial. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadimeliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan 

keadaanekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup 

4. Faktor Psikologis 

Faktor ini dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran yang 

meliputiperubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman, dan 

keyakinan atausikap.Semakin kompleks keputusan yang harus diambil 

biasanya semakinbanyak pertimbangannya untuk membeli.  

Jenis-jenis Perilaku Pembelian Assael dalam (Thamrin dan Francis 

Tantri, 2013:125)  

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 

mencapaikeputusan dalam membeli suatu barang atau jasa. Proses pembelian 

dimulai jauhsebelum tindakan pembelian dan berlanjut sesudahnya.Para 

konsumen akan melewati lima tahap proses keputusan pembelian yaitu: 

Pengenalan Masalah, Pencarian Informasi, Evaluasi Alternatif, Keputusan 

Pembelian, dan Perilaku Pasca Pembelian. 

1. Pengenalan Masalah 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau 

pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada 

dalam diri. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau 

eksternal, Kotler (2007:205). 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. Pendapat yang sama 

juga dikemukankan oleh Nugroho (2006:43), pengenalan masalah atau kebutuhan 

didefinisikan sebagai pemahaman terhadap perbedaan antara kondisi ideal atau 
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kondisi aktualnya namun ketidaksesuaian sudah cukup untuk menimbulkan dan 

menilai proses keputusan. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya dalam dua level 

rangsangan. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan penguatan 

perhatian. Pada level ini, orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi 

produk. Pada level selanjutnya orang itu mungkin aktif mencari informasi, 

mencari bahan bacaan, menelepon teman, atau mengunjungi toko atau perusahaan 

untuk mempelajari produk tertentu (Kotler, 2007:206). Yang menjadi perhatian 

utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan 

konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan 

pembelian selanjutnya. Sumber-sember informasi konsumen terdiri dari empat 

kelompok yaitu: 1) sumber pribadi, 2) sumber komersial, 3) sumber publik, 4) 

sumber pengalaman. 

3. Evaluasi Alternatif 

Kotler (2007:207), mengemukakan bahwa terdapat beberapa konsep dasar 

dalam memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha 

memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat yang akan digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Kriteria evaluasi 
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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 

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 fator-faktor antara lain: 1) faktor pendirian orang lain. 

2) faktor situasi yang tidak dapat diantisipasi, faktor ini dapat muncul dan 

mempengaruhi niat pembeli. Menurut Nugroho (2006:44), pembelian 

dipengaruhi oleh sikap dari pengalaman dan intensitas pembelian yang lebih 

konsisten dari pada pengalaman yang tidak langsung. Sedangkan sikap dan 

intensitas pembelian dipengaruhi oleh empat hal, yaitu aksi, target, waktu dan 

konteks.  
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5. Perilaku Sesudah Pembelian 

Setelah konsumen melakukan pembelian, maka konsumen akan 

mengevaluasi hasil pembelian yang dilakukannya. Hasil evaluasi setelah 

pembelian dapat berupa kepuasan atau ketidakpuasan. Jika konsumen meras puas, 

maka keyakinan dan sikap yang terbentuk akan berpengaruh positif terhadap 

pembelian selanjutnya. Rasa puas konsumen berfungsi untuk menigkatkan 

loyalitas sehingga akan meningkatkan penjualan perusahaan, sedangkan 

ketidakpuasan akan menimbulkan keluhan yang negatif dan uapaya minta ganti 

rugi apabila produk tersebut merugikan konsumen. 

Nugroho (2006:45), juga mengemukakan hal yang sama bahwa tingkat 

kepuasan dan ketidakpuasan merupakan hasil “feedback” kepada memori dan 

akan mempengaruhi keputusan-keputusan berikutnya baik pada tingkat kepuasan 

maupun pada proses lain yang serupa. Konsumen tersebut akan terlibat dalam 

tindakan-tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang akan menarik 

minat pemasar. 

Keputusan pembelian barang/jasa seringkali melibatkan dua pihak atau 

lebih. Umumnya ada lima peranan yang terlibat (Tatik Suryani, 2008:13) yaitu: 

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

membeli barang/jasa. 

b. Pembawa pengaruh (influencer) yaitu orang yang memiliki pandangan atau 

nasehat yang mempengaruhi keputusan pembelian. 
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c. Pengambilan keputusan (decider) yaitu orang yang menentukan keputusan 

pembelian. 

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

e. Pemakai (user) yaitu orang yang mengkonsumsi dan menggunakan 

barang/jasa. 

 

2.5 Brand Image 

Merek (brand) merupakan suatu atribut yang dianggap penting terutama 

dalam menumbuhkan persepsi yang positif dan konsumen akan percaya setelah 

menilai atribut yang dimiliki oleh suatu merek. Merek merupakan kombinasi dari 

nama, kata, simbol atau desain yang memberi identitas produk. Merek 

mempunyai peran ekonomi jika merek tersebut diproduksi secara masal sehingga 

mencapai skala ekonomis dan merek yang sukses dapat menghambat bagi pesaing 

yang ingin memperkenalkan merek yang sama. Merek juga mempunyai peran 

strategis dengan menjadi pembeda antara merek yang ditawarkan perusahaan 

dengan merek para pesaing-nya. 

Citra merek yang positif memberikan manfaat bagi produsen untuk lebih 

dikenal konsumen. Dengan kata lain, konsumen akan menentukan pilihannya 

untuk membeli produk yang mempunyai citra yang baik. Begitu pula sebaliknya 

jika citra merek negatif, konsumen akan cenderung mempertimbangkan lebih jauh 

lagi ketika akan membeli produk (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2013: 

338). 
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Citra merek ialah apa yang konsumen pikir atau rasakan ketika mereka 

mendengar atau melihat nama suatu merek, citra merek disebut juga memori 

merek yang skematik, berisi interpretasi pasar sasaran tentang atribut/ 

karakteristik produk, manfaat produk, situasi penggunaan dan karakteristik 

manufaktur/ pemasar (J. Supranto dan Nandan Limakrisna, 2011:128) 

Kotler, 2007 dalam (Agus Hermawan,2012:58) citra merek ialah 

persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercermin dalam 

asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Citra merek merupakan syarat dari 

merek yang kuat dan citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka 

panjang. Jadi tidak mudah membentuk citra, sehingga bila terbentuk akan sulit 

untuk mengubahnya. Menurut America Marketing Association (AMA) dalam 

(Kotler, 2009:258)Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau 

rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk 

mendeferensiasikannya. 

Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen (Fandy Tjiptono, 

2011:43). Bagi produsen, merek bermanfaat sebagai berikut : 

1) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses pelacakan produk bagi 

perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan 

akuntansi. 

2) Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek 

bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. 
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3) Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka 

bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. 

4) Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk 

dari para pesaing. 

5) Sumber keunggulan kompetitif,terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra yang terbentuk dalam benak konsumen. 

6) Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

Sedangkan bagi konsumen, manfaat merek seperti menurut Keller dalam 

(Fandy Tjiptono,2011:44): 

1) Identifikasi sumber produk. 

2) Penempatan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu. 

3) Pengurang resiko. 

4) Penekan biaya pencarian internal dan eksternal. 

5) Janji atau ikatan khusus dengan produsen. 

6) Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri. 

7) Signal kualitas. 

Citra merek merupakan jenis asosiasi yang muncul di benak konsumen 

ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut dapat muncul dalam 

bentuk citra atau pemikiran tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek. Asosiasi 
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ini dapat dikonseptualkan berdasarkan jenis, dukungan kekuatan dan keunikan 

(M.Suyanto, 2007:81).  

Menurut (Kotler dan Keller, 2012:274), pengertian citra adalah cara 

masyarakat menganggap merek secara aktual. Agar citra dapat tertanam dalam 

pikiran konsumen, pemasar harus memperlihatkan identitas merek melalui saran 

komunikasi dan kontak merek yang tersedia. Citra merek merupakan persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra dapat terbentuk melalui 

rangsangan yang datang dari luar sebagai suatu pesan yang menyentuh atau yang 

disebut informasi yang diterima seseorang. Citra merek adalah persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang diluar kontrol perusahaan. 

Menurut (Kotler dan Keller, 2012:276) citra yang efektif akan 

berpengaruh terhadap tiga hal yaitu: (a) Memantapkan karakter produk dan usulan 

nilai; (b) Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak di 

kacaukan dengan karakter pesaing; (c) Memberikan kekuatan emosional yang 

lebih dari sekedar citra mental. Berbicara masalah citra, akan tergambarkan dalam 

benak setiap orang suatu gambaran mengenai penilaian terhadap sesuatu yaitu 

seseorang, barang atau jasa. Secara umum, brand sama dengan trade mark atau 

merek dagang. Brand image muncul bersama produk atau jasa yang sulit 

dibedakan atau untuk menilai kualitasnya atau yang menyampaikan pesan 

mengenai penggunanya. Citra merek dapat dilihat melalui pendapat, kesan, atau 

respon seseorang dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti apa yang akan ada 
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dalam setiap pikiran individu mengenai suatu merek, bagaimana mereka 

memahaminya dan apa yang mereka sukai dari merek tersebut.    

Brand image, adalah citra atas suatu merek yang tujuannya menciptakan 

kecendrungan bagi konsumen atas merek tersebut (Rahman, 2010: 172). Brand 

image adalah makna spesial atau representasi mental yang diciptakan untuk suatu 

produk dengan memberinya nama dan identitas yang berbeda (Moriarty, 

Mitchell, William, 2011: 726). 

Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah sesuatu yang 

diproduksi pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli konsumen. 

Terdapat tiga tipe utama merek yang masing-masingnya memiliki citra yang 

berbeda sebagai beriku (Rahman, 2010: 181). 

1. Attribute brand, yakni merek yang mampu mengkomunikasikan 

kepercayaan terhadap atribut fungsional produk. 

2. Aspiritional brands, yakni merek yang menyampaikan citra tentang tipe 

orang yang membeli merek tersebut. 

3. Experience brand, mencerminkan merek yang menyampaikan citra asosiasi 

dan emosi bersama antara merek dan konsumen secara individu. 

Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan elemen merek:   

1. Mudah diingat, artinya elemen merek yang dipilih hendaknya yang mudah 

diingat, dan disebut/diucapkan. Simbol, logo, nama yang digunakan 

hendaknya menarik, unik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk 

diingat dan dikonsumsi.   
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2. Memiliki makna, artinya elemen merek hendaknya mengandung sebuah 

makna maupun penjelasan/ deskripsi dari produk. Diharapkan makna ini 

dapat mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. 

Deskripsi makna yang terkandung dapat berupa :   

a. informasi umum tentang kategori dan isi dari produk   

b. informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk dan 

manfaat dari produk. 

3. Menarik dan lucu, artinya pendekatan lain untuk menarik perhatian 

konsumen adalah dengan variasi elemen merek yang unik, lucu, pemilihan 

elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi. Dalam hal ni yang 

ditonjolkan adalah desain yang menarik dan lucu. 

Brand image pada dasarnya adalah hasil pandangan atau persepsi 

konsumen terhadap suatu merek tertentu, yang didasarkan kepada pertimbangan 

dan perbandingan dengan beberapa merek lainnya. Brand image yang positif akan 

membuat konsumen menyukai suatu produk dengan merek yang bersangkutan 

dikemudian hari, sedangkan bagi produsen brand image yang baik akan 

menghambat pemasaran pesaing.  

2.6 Persepsi Kualitas 

Persepsi merupakan proses bagaimana rangsangan atau stimuli-stimuli di 

seleksi diorganisasikan dan diinterpretasikan atau diberi nama/arti (J. Supranto 

dan Nandan Limakrisna, 2011:165). Persepsi berkaitan dengan cara pandang 

seseorang, dimana setiap orang memandang suatu  hal dari rangsangan yang sama 
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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 disebabkan oleh adanya proses 

seleksi terhadap berbagai stimulus yang ada. Pada hakekatnya 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 membangunan 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 indra 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 pandang 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 seorang 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 perceptio yang berarti menerima atau mengambil. 
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Persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagai stimuli dipilih, 

diorganisasikan, dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Stimuli 

adalah input dari objek tertentu yang dilihat oleh konsumen melalui satu atau 

beberapa panca indranya (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 (Shiffman 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 hakekatnya 

merupakan proses psikologis yang kompleks yang juga melibatkan aspek fisilogis. 

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). 

2.7 Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

Penjualan Perseorangan (personal selling), adalah komunikasi langsung 

(tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu 

produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap 

produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya (Fandy 

Tjiptono, 2008: 224). Adapun pengertian penjualan perseorangan adalah bentuk 

komunikasi antar individu dimana tenaga penjual/ wiraniaga menginformasikan, 

mendidik dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk 
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atau jasa perusahaan. Penjualan pribadi memungkinkan terjadinya umpan balik 

secara langsung dan lebih tepat karena dampak dari presentasi penjualan yang 

dilakukan dapat dinilai dari reaksi calon pembeli atau pelanggan. Penjualan 

perseorangan merupakan alat yang paling efektif-biaya pada tahap proses 

pembelian lebih lanjut, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan dan 

tindakan pembelian. Penjualan perseorangan memiliki tiga ciri khusus (Agus 

Hermawan, 2012:108). 

1. Konfrontasi personal (personal confrontation), penjualan personal 

mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang 

atau lebih.  

2. Mempererat (cultivation), penjualan personal memungkinkan timbulnya 

berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai hubungan 

yang lebih erat lagi. 

3. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk 

mendengar, memperhatikan dan menanggapi. 

Penjualan Perseorangan (Personal Seliing) merupakan komunikasi 

personal bayaran yang mencoba menginformasikan kepada para konsumen 

tentang suatu produk dan membujuknya untuk membeli produk tersebut. 

Penjualan perseorangan merupakan bentuk komunikasi yang lebih tepat karena 

penjualan perseorangan menjamin perusahaan dalam berkomunikasi dengan 

kontak langsung dengan calon konsumen yang istimewa(M.Suyanto, 2007: 215). 
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Kebanyakan perusahaan menggunakan wiraniaga dan banyak perusahaan 

menugaskan mereka sebagai pemegang peranan penting dalam bauran pemasaran. 

Gugus wiraniaga sangat efektif untuk mencapai sasaran pemasaran tertentu. 

Tujuan gugus wiraniaga adalah melaksanakan penjualan yang mencakup seni 

penjualan tatap muka. Salah satu aspeknya adalah kewiraniagaan yang mencakup 

proses tujuh tahap: pencarian pembeli dan pengkualifikasiannya, pendekatan 

pendahuluan, pendekatan, presentasi dan peragaan, mengatasi keberatan-

keberatan, penutupan penjualan dan tindak lanjut (M.Suyanto, 2007 : 218). 

Program personal selling yang menggunakan wiraniaga (salespeople) dan 

menekankan dyadic communication (komunikasi timbal balik antara dua orang 

atau kelompok) memungkinkan perancangan pesan secara lebih spesifik dan 

customized, komunikasi yang lebih personal dan pengumpulan umpan balik 

secara langsung dari para pelanggan (Fandy Tjiptono& Gregorius Chandra& 

Dadi Adriana, 2008 : 559). 

Pada umumnya, aktivitas penjualan personal memiliki beberapa fungsi 

berikut: (Agus Hermawan, 2012:109) 

1. Mencari prospek (prospecting), yaitu mencari pembeli dan menjalin 

hubungan dengan mereka. 

2. Menetapkan sasaran (targeting), menentukan pelanggan yang akan dituju. 

3. Mengkomunikasikan (communicating), memberi informasi mengenai 

produk perusahaan kepada pelanggan. 
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4. Menjual (selling), mendekati, mempersentasikan, dan mendemontrasikan 

mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. 

5. Melayani (servicing), memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada 

pelanggan. 

6. Mengumpulkan informasi (information garbering), melakukan riset dan 

intelijen pasar. 

7. Mengalokasikan (allocating), mengalokasikan kelangkaan waktu penjual 

demi pembeli. 

Tugas personal seliing mencakup sejumlah tanggung jawab yang berkaitan 

dengan lima tahap evolusi penjualan berikut ini:(Fandy Tjiptono & Gregorius 

Chandra & Dadi Adriana, 2008 : 560): 

1. Provider stage, yaitu aktivitas penjualan terbatas hanya pada menerima 

pesan untuk produk pemasok yang tersedia dan menyampaikannya kepada 

para para pembeli. 

2. Persuader stage, yaitu aktivitas penjualan menekankan usaha untuk 

membujuk dan meyakinkan orang agar bersedia membeli produk pemasok. 

3. Prospector stage, yaitu aktivitas penjualan yang berusaha mencari calon 

pelanggan terseleksi yang diyakini memiliki kebutuhan, kesediaan, sumber 

daya dan wewenang untuk membeli produk pemasok. 

4. Problem-solver stage, yaitu aktivitas penjualan yang mencakup usaha 

menyelaraskan kebutuhan pelanggan dengan produk pemasok yang bisa 

memecahkan masalah pelanggan. 
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5. Procreator stage, yaitu aktivitas penjualan yang berusaha memahami 

masalah atau kebutuhan pelanggan dan solusinya melalui kolaborasi aktif 

antara penjual dan pembeli kemudian menciptakan produk yang secara 

unik disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tersebut. 

Oleh karena sifat-sifat tersebut maka metode ini mempunyai kelebihan 

antara lain operasinya lebih fleksibel karena penjual dapat mengamati reaksi 

pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya, usaha yang sia-sia dapat 

diminimalkan, pelanggan yang berminat biasanya langsung membeli, dan penjual 

dapat membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya.   

2.8 Pandangan Islam Terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam proses pengambilan keputusan ini diterangkan dalam beberapa ayat 

Al-Qur’an yang lebih bersifat umum artinya bisa diterapkan pada sikap adil hal ini 

disandarkan pada contoh sikap hakim yang harus tegas dan adil dalam 

memutuskan suatu perkara peradilan. Sebagaimana tertuang dalam surat al-Imran 

ayat 159 berikut: 

 

 

 

Artinya:“Maka di sebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah 
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mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.” 

 

Selain itu, didalam Al-Qur’an dijelaskan pula ayat tentang sikap hati-hati 

dalam menerima informasi seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-

Hujurat ayat 6 yang berbunyi: 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

PENELITI/THN 
JUDUL PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 

HASIL 

PENELITIAN 

1 ALFIAN B/ 2012 Pengaruh citra merek 

(brand image) terhadap 

pengambilan Keputusan 

pembelian mobil Toyota 

Kijang Innova pada   

PT. HADJI KALLA 

cabang polman 

Variabel Bebas 

(X) Brand 

Image dan 

Variabel Terikat 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

(X) brand 

imagemempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap variabel 

(Y) pengambilan 

keputusan 

pembelian.  

2 ARIFAN 

WAHYUDI/ 

2015 

Pengaruh Bauran 

Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Suzuki 

Skydrive Pada PT. Riau 

Jaya Cemerlang 

Pekanbaru  

Variabel Bebas 

Advertising 

(X1), Personal 

Selling (X2), 

Sales Promotion 

(X3), Public 

Relation (X4), 

dan Variabel 

Terikat 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan secara 

simultan antara 

advertising, 

personal seliing, 

sales promotion 

dan public relation 

terhadap keputusan 

pembelian sepeda 

motor suzuki 

skydrive dimana F 

hitung (37,044) > F 

tabel (2,4718).  

3 FAVIAN 

FIRWAN 

FIRDAUS/2015 

Pengaruh Kesadaran 

Merek, Persepsi 

Kualitas, Dan Promosi 

Periklanan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Handphone Samsung 

 

Variabel Bebas 

Kesadaran 

Merek (X1), 

Persepsi 

Kualitas (X2), 

Promosi (X3) 

dan Variabel 

Terikat 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Y = 0,233X1 + 

0,214X2 + 

0,393X3Pengujian 

hipotesis 

menggunakan uji t 

diatas 

menunjukkan 

bahwa ketiga 

variabel 

independen yang 

terdiri dari 

kesadaran merek 

(X1), persepsi 

kualitas (X2), dan 
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promosi, 

periklanan (X3) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap variabel 

dependen 

keputusan 

pembelian (Y). 

 

2.10 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:63). Variabel penelitian 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

Variabel Independen: Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel Dependen: Sering disebut variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu X (variabel bebas) dan Y 

(variabel terikat) sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (Y): 

Y   = Keputusan Pembelian 



 
 

 
 

35 

2. Variabel Bebas (X): 

X1 = Brand Image 

X2 = Persepsi Kualitas 

X3 = Personal Selling 

2.11 Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 2.2 Operasional Variabel 

NO 
VARIABEL 

PENELITIAN 
DEFENISI VARIABEL INDIKATOR SKALA 

  1 Brand Image (X1) Citra merek ialah apa yang 

konsumen pikir atau 

rasakan ketika mereka 

mendengar atau melihat 

nama suatu merek, citra 

merek disebut juga 

memori merek yang 

skematik, berisi 

interpretasi pasar sasaran 

tentang atribut/ 

karakteristik produk, 

manfaat produk, situasi 

penggunaan dan 

karakteristikmanufaktur/pe

masar (J. Supranto dan 

Nandan Limakrisna, 

2011:128) 

 

a. Mudah diingat oleh 

konsumen 

b. Mempunyai identitas 

berbeda 

c. Mampu membuat 

konsumen percaya 

d. Gaya hidup atau 

kepribadian 

e. Jaringan perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

LIKERT 

  2 Persepsi Kualitas 

(X2) 

Persepsi merupakan proses 

bagaimana rangsangan 

atau stimuli-stimuli di 

seleksi diorganisasikan 

dan diinterpretasikan atau 

diberi nama/arti (J. 

Supranto dan Nandan 

Limakrisna, 2011:165). 

a. Mengetahui 

keunggulan dari suatu 

produk 

b. Dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan 

c. Mengetahui informasi 

jelas dari kualitas 

produk 

d. Kualitas kenyamanan 

 

LIKERT 
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  3    Personal Selling 

(X3) 

Komunikasi langsung 

(tatap muka) antara 

penjual dan calon 

pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu 

produk kepada calon 

pelanggan dan membentuk 

pemahaman pelanggan 

terhadap produk sehingga 

mereka kemudian akan 

mencoba dan membelinya 

(Fandy Tjiptono, 2008: 

224). 

a. Memberikan 

informasi langsung  

b. Pelanggan 

mendapatkan 

pemahaman langsung 

tentang produk 

c. Terjalin hubungan 

yang lebih erat 

d. Presentasi penjualan 

LIKERT 

  4 Keputusan 

Pembelian (Y) 

Pengertian keputusan 

pembelian,menurut(Kotler

,2008:190) adalah tahap 

dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian 

dimana konsumen benar-

benar membeli 

a. Pencarian Informasi 

b. Pengetahuan produk 

c. Evaluasi produk 

d. Kesesuaian harga dan 

kualitas 

LIKERT 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

 

   H1 

                  H2 

  H3   

   

 H4   

Sumber:  

1. Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian (Etta 

Mamang Sangadji dan Sopiah, 2013) 

2. Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian (Kotler 

dan Amstrong, 2008) 

3. Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian (Fandy 

Tjiptono, 2008) 

 

2.13 Hipotesis Penelitian  

H1 = Diduga Brand Image berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian mobil Toyota Yaris pada PT. Agung Automall- Jl. SM. Amin 

Pekanbaru. 

Brand Image 

Keputusan Pembelian 

Personal Selling 

   

Persepsi Kualitas 
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H2 = Diduga Persepsi Kualitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian Toyota Yaris pada PT. Agung Automall- Jl. SM. Amin 

Pekanbaru. 

H3 = Diduga Personal Selling berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian Toyota Yaris pada PT. Agung Automall- Jl. SM. Amin 

Pekanbaru. 

H4 = Diduga Brand Image, Persepsi Kualitas dan Personal Selling berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian Toyota Yaris pada PT. 

Agung Automall- Jl. SM. Amin Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


