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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan

tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler dan

Armstrong, 2008:6). Sedangkan menurut William J. Stanton yang dikutip

dalam buku Swastha dan Irawan (2008:5), pemasaran adalah suatu sistem

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada

maupun pembeli potensial.

Jadi, kita meninjau pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-

kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan,

menentukan barang, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa

kepada pembeli.

Selanjutnya menurut Asosiasi Pemasaran Amerika pemasaran adalah

suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan,

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para

pemilik sahamnya (Kotler dan Keller, 2007 : 6).

Sedangkan pemasaran ditinjau dari syari’ah menurut Syakir Sula dan

Kartajaya (2006:26) mengatakan bahwa pemasaran syari’ah atau syariah
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marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses

penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada

stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan

prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam islam.

Islam memandang marketing sebagai jual beli barang yang harus

dipajang ditunjukkan keistimewaan-keistimewaan dan kelemahan-kelemahan

dari barang tersebut agar pihak lain tertarik untuk membelinya. Dan hal ini

juga ditegaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa’ ayat 29.















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 di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.” (An-Nisaa’ : 29)
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Dari definisi di atas, terlihat bahwa pemasaran mencakup kegiatan-

kegiatan, sebagai berikut : Menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan

oleh konsumen. Merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa

yang dapat memenuhi dan memuaskan keinginan tesebut. Memutuskan cara

terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan

barang atau jasa tersebut.

2.2  Pengertian Promosi

Promosi merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dan dikenal

sebagai unsur dari bauran pemasaran (marketing mix). Promosi sangat

diperlukan oleh perusahaan karena disatu pihak meyakinkan konsumen

terhadap produk yang ditawarkan sedangkan, dipihak lain sangat menentukan

suksesnya perusahaan menghadapi persaingan di pasar.

Disamping itu kegiatan promosi sebagai sarana komunikasi antara

produsen dan konsumen untuk memperkenalkan produk, baik jenis, warna,

bentuk dan harga, maupun kualitas produk yang ditawarkan atau yang

dihasilkan perusahaan. Promosi juga adalah informasi kepada tindakan

penukaran dan pembelian atau alat informasi satu arah bagi seseorang.

Untuk memahami lebih jauh lagi tentang promosi, Swastha dan Irawan

(2008:349) mengatakan, promosi sebagai arus informasi atau persuasi satu

arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada
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tindakan yang menciptakan permintaan. Assauri (2011) menyatakan promosi

adalah usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu (persuasive

communication) calon pembeli, melalui pemakaian segala unsur acuan

pemasaran.

Dapat dikatakan bahwa promosi merupakan pertukaran informasi dua

arah antara pihak-pihak yang terlibat. Bagi perusahaan yang menghasilkan

produk atau jasa maka interaksi yang terjadi antara perusahaan dengan

konsumen hanya terwujud melalui proses komunikasi.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, pada dasarnya

memiliki maksud yang sama, yaitu memperkenalkan produknya baik berupa

barang maupun jasa kepada masyarakat, sehingga terwujud kesadaran untuk

membeli produk yang ditawarkan.

Selain itu produk juga dipandang sebagai arus informasi satu arah yang

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi merupakan faktor penting

dalam manajemen pemasaran dan sering disebut sebagai proses berlanjut.

Dalam pandangan Islam promosi merupakan kegiatan yang

mengharuskan seseorang untuk selalu membangun hubungan antar sesama,

seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

هِفِيلَھُیُنْسَأَوَأَنْرِزْقِھِفِيلَھُیُبْسَطَأَنْأَحَبَّمَنْرَحِمَھُفَلْیَصِلْأَثَرِ

Artinya : Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW. bersabda: barang siapa
yang menyukai di lapangkan rizkinya oleh Allah dan di
panjangkan umurnya maka hendaklah sambunglah
silaturrahim. (H.R. Ahmad)
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2.3  Bauran Promosi

Perusahaan dalam hal mengungkapkan kebijaksanaan promosi perlu

memperhatikan kegiatan-kegiatan promosi yang perlu dipertimbangkan agar

diperoleh suatu kebijaksanaan yang objektif.

Menurut William J. Stanton yang dikutip Basu Swastha dan Irawan

(2008:349) dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern mengemukakan

bahwa, Promotional Mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari

variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain,

yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan.

Kita dapat melihat bahwa definisi tersebut tidak menyebutkan secara

jelas beberapa variabel promotional mix selain periklanan dan penjualan

pribadi, pada pokoknya bauran promosi (promotional mix) terdiri dari empat

variabel, yaitu periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion),

penjualan pribadi (personal selling), publisitas dan pemasaran langsung

(direct marketing) (Tjiptono dan Chandra. 2008)

1. Periklanan

Menurut Kotler (2005:277), bahwa iklan adalah segala bentuk

presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh

sponsor yang tertentu yang harus dibayar.

Sedangkan yang dimaksud dengan periklanan adalah seluruh

proses yang meliputi penyampaian, perencanaan, pelaksanaan, dan
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pengawasan iklan. Iklan memiliki empat fungsi utama yaitu,

menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk (informative),

mempengaruhi khalayak untuk membeli (persuading), dan menyegarkan

informasi yang telah diterima khalayak (reminding), serta menciptakan

suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan mencerna

informasi (entertainmnent).

Suatu iklan memiliki sifat-sifat berikut:

a. Public Presentation

Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang

sama tentang produk yang diiklankan.

b. Persuasiveness

Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk

memantapkan penerimaan informasi.

2. Promosi Penjualan

Promosi penjualan merupakan kegiatan komunikasi yang bukan

iklan, publisitas, atau penjualan pribadi. Tujuannya adalah menarik

konsumen untuk membeli, yaitu dengan membuat pajangan di toko-toko,

pameran, dan demonstrasi dengan menggunakan alat-alat penjualan seperti

poster, selebaran, dan gambar tempel. Biasanya kegiatan ini juga

dilakukan bersama-sama dengan kegiatan promosi lainnya, biayanya

relatif lebih murah dibandingkan periklanan dan penjualan pribadi. Selain

itu promosi penjualan juga lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap

saat dengan biaya tersedia dan dimana saja, sedangkan penjualan yang

terjadi sifatnya tidak kontiniu dan berjangka pendek.
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3. Penjualan Pribadi

Swastha dan Irawan (2008:350) mengemukakan definisi penjualan

pribadi dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern sebagai berikut

penjualan pribadi adalah presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan

satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan

penjualan.

Menurut Swastha dan Irawan (2008) sifat-sifat penjualan pribadi antara

lain:

a. Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup langsung

dan interaktif antara dua orang atau lebih.

b. Cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala

macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai

dengan suatu hubungan yang lebih akrab.

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan

untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi.

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. Namun karena menggunakan armada penjualan
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yang relatif lebih besar, maka metode ini biasanya mahal. Di samping itu,

spesifikasi penjual yang diinginkan perusahaan makin sulit dicari.

Meskipun demikian, penjualan pribadi tetaplah penting dan biasanya

dipakai untuk mendukung metode promosi lainnya.

Aktivitas penjualan pribadi juga menurut Swastha dan Irawan

(2008) memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

a. Prospecting, yaitu mencari dan menjalin hubungan dengan mereka.

b. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual dengan

pembeli.

c. Communicating, yaitu memberi informasi mengenai produk

perusahaan kepada pelanggan.

d. Selling, yaitu mendekati, mempresentasikan, mendemonstrasikan dan

mengatasi penolakan produk kepada pelanggan.

e. Servicing, yaitu memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada

pelanggan.

f. Information gathering, yaitu melakukan riset dan intelijen pasar.

g. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju.

Penjual untuk melakukan penjualan pribadi harus memenuhi

kriteria-kriteria sebagai berikut (Swastha dan Irawan: 2008) :

a. Salesmanship, yaitu penjual harus memiliki pengetahuan tentang

produk dan menguasai seni menjual seperti cara mendekati

pelanggan, memberikan presentasi dan demontrasi, mengatasi

pelaksanaan pelanggan, dan mendorong pembelian.
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b. Negotiating, yaitu penjual harus mempunyai kemampuan untuk

bernegosiasi tentang syarat-syarat penjual.

4. Publisitas

Publisitas merupakan suatu periklanan tidak langsung dan tidak

membayar untuk berkomunikasi yang dilakukan. Sifat dari publisitas ini

tidak kontiniu dan berjangka pendek.

Swastha dan Irawan (2008:350), bahwa publisitas adalah

pendorongan permintaan secara non pibadi untuk suatu produk, jasa atau

ide dengan menggunakan berita komersial di dalam media massa dan

sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran secara langsung.

Dari definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

publisitas menguntungkan, contoh publisitas yang menguntungkan

seseorang atau organisasi umumnya tidak memberikan atau tidak

mengawasi medianya, sehingga dapat terjadi bahwa seseorang atau

organisasi tidak mengetahui bahwa dirinya telah dipublikasikan. Disinilah

letak perbedaan antara publisitas dengan periklanan dimana periklanan

memerlukan sejumlah pembayaran. Dalam pernyataan berita-berita

periklanan dapat dibuat publisitas yang dapat disiarkan sama seperti iklan.

Publisitas dan pemasaran saling terkait, yang mana salah satu cara

yang efektif untuk menjangkau adalah melalui publisitas. Dimana

publisitas dalam publisitas itu perusahaan mempromosikan produk

barunya sedangkan dilain pihak perusahaan ingin melakukan penjualan

untuk mengumpulkan dana, dan untuk publisitas tidak perlu membayar.
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Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan menggunakan publisitas

dan perusahaan biasa mengumpulkan dana untuk melakukan periklanan.

Untuk itulah diperlukan keahlian untuk menulis suatu berita agar media

yang bersangkutan bersedia mempublisitaskan. Dengan mengeluarkan

berita-berita tentang produk dapatlah mencapai pembeli yang potensial.

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Kotler (2007:288) mengemukakan bahwa pemasaran langsung

(direct marketing) adalah penggunaan saluran-saluran langsung konsumen

untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan

tanpa menggunakan perantara pemasaran.

Pemasaran langsung adalah salah satu cara yang tumbuh paling

pesat untuk melayani pelanggan. Pemasar langsung mencari tanggapan

yang dapat diukur, khususnya pesanan pelanggan. Hal ini kadang-kadang

disebut pemasaran pesanan langsung. Dewasa ini, banyak pemasar

langsung menggunakan pemasaran langsung untuk membina jangka

panjang dengan pelanggan.

2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi

Efektifitas cara promosi berbeda antara pasar barang konsumen dan pasar

barang industri. Perusahaan yang memproduksi barang konsumen biasanya

menggunakan dana mereka untuk iklan diikuti oleh promosi penjualan,

perorangan, dan publisitas. Perusahaan yang memproduksi barang industri

menggunakan dana mereka untuk penjualan perorangan diikuti promosi
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penjualan, iklan, dan publisitas. Umumnya penjualan tatap muka lebih sering

digunakan untuk barang-barang yang mahal dan penuh resiko.

Menurut Swastha dan Irawan (2008:355) faktor yang mempengaruhi

bauran promosi adalah:

1. Jumlah Dana

Jumlah dana yang tersedia merupakan faktor penting yang

mempengaruhi bauran promosi. Perusahaan yang memiliki dana lebih

besar, kegiatan promosinya akan lebih efektif dibandingkan dengan

perusahaan yang hanya mempunyai sumber dana lebih terbatas.

2. Sifat Pasar

Beberapa macam sifat pasar yang mempengaruhi bauran promosi

ini meliputi:

a. Luas pasar secara geografis

Perusahaan yang hanya memiliki pasar lokal sering

mengadakan kegiatan promosi yang berbeda dengan perusahaan

yang memiliki pasar nasional atau internasional.

b. Konsentrasi pasar

Konsentrasi pasar ini dapat mempengaruhi strategi promosi

yang dilakukan oleh perusahaan terhadap: jumlah calon pembeli,

jumlah pembeli potensial yang macam-macamnya berbeda-beda,

dan konsentrasi secara nasional. Perusahaan yang hanya

memusatkan penjualannya pada satu kelompok pembeli saja, maka

penggunaan alat promosinya akan berbeda dengan perusahaan

yang menjual pada semua kelompok pembeli.
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c. Macam pembeli

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga

dipengaruhi oleh obyek atau sasaran dalam kampanye

penjualannya.

3. Jenis Produk

Faktor lain yang turut mempengaruhi strategi promosi perusahaan

adalah jenis produknya, apakah barang konsumsi atau barang industri.

Produk konsumsi juga bermacam-macam misalnya konvenien, shopping

atau barang spesial. Biasanya untuk barang konvenien mengandalkan

periklanan. Sedangkan strategi untuk barang industri menggunakan

penjualan pribadi.

4. Tahap Daur Hidup Produk

Ada empat tahap daur hidup suatu produk yaitu:

a. Tahap perkenalan

Tahap ini perusahaan memasuki daerah perusahaan yang

baru, sehingga kegiatan  promosi lebih ditonjolkan.

b. Tahap pertumbuhan

Tahap ini kegiatan promosi yang dilakukan untuk

menstimulasi permintaan selektif terhadap merek tertentu dan

menekankan pentingnya periklanan.

c. Tahap kedewasaan

Pada tahap ini perusahaan menghadapi persaingan sangat

tajam yang mengharuskan perusahaan menyediakan dana yang

besar untuk promosi.
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d. Tahap penurunan

Situasi pasar tahap ini ditandai dengan menurunnya tingkat laba

dan penjualan, maka promosi harus dikurangi.

Sehubungan dengan penjelasan mengenai faktor yang

mempengaruhi bauran promosi, Alma (2009:179), mengemukakan

bahwa:

a. Faktor Anggaran

Bisnis yang memiliki dana banyak tentu memiliki

kemampuan besar dalam mengkombinasikan elemen-elemen

promosi. Sebaliknya bisnis yang lemah keuangannya sedikit sekali

menggunakan advertising dan promosinya kurang efektif.

b. Faktor Pasar

Keadaan pasar, ini menyangkut daerah geografis pasaran

produk dan juga calon konsumen yang dituju.

c. Faktor Produk

Keadaan produk, ini menyangkut apakah produk ditujukan

untuk konsumen akhir atau sebagai bahan industri, atau produk

pertanian. Lain produk, lain pula teknik yang digunakan.

d. Faktor Tahap Siklus Hidup Produk

Pada tingkat mana siklus kehidupan produk sudah dicapai,

akan mempengaruhi promosi yang digunakan.
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2.5 Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula

strategi yang harus dijalankan perusahaan, khususnya dibidang pemasaran.

Untuk itu perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku

konsumen dalam hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh

konsumen tersebut. Dalam menentukan jenis produk atau jasa, konsumen

selalu mempertimbangkan tentang produk atau jasa apa yang dibutuhkan,

hal ini disebut dengan perilaku konsumen.

Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses

psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli,

ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah

melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi (Sumarwan

Ujang.2004:26).

Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana pembuat

keputusan baik individu, kelompok maupun organisasi membuat

keputusan-keputusan membeli atau melakukan transaksi pembelian suatu

produk dan mengkonsumsinya (Prasetijo, Ristiyanti dan Ihaluw, J.O.I,

John.2005 : 9).

Para pemasar harus menganalisis perilaku pembelian konsumen

karena beberapa alasan. Pertama, mereaksi pembeli terhadap strategi

pemasaran perusahaan memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan
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perusahaan. Kedua, konsep pemasaran menekankan bahwa sebuah

perusahaan harus menciptakan bauran pemasaran yang memuaskan

konsumen. Ketiga, dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian, para

pemasar dapat lebih baik dalam memperkirakan bagaimana konsumen

menanggapi strategi pemasaran.

2.6      Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar

adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh

perusahaan, tetapi harus benar-benar diperhitungkan untuk mengkaji

pengaruh-pengaruhnya terhadap perilaku pembelian (Kotler, 2007).

1. Faktor Kebudayaan

Faktor-faktor budaya memiliki pengaruh yang paling luas

dalam perilaku konsumen. Kebudayaan sendiri memiliki

pengertian seperangkat nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku

dasar yang dipelajari seorang anggota masyarakat dari keluarga

dan lembaga-lembaga kemasyarakatan penting lainnya.

Kebudayaan merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku

seseorang yang paling mendasar. Perilaku manusia akan sangat

dipengaruhi oleh kebudayaan dimana ia bertempat tinggal dan

pengaruh tersebut akan terus ada dan terus berubah mengikuti

perkembangan zaman.
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2. Faktor Sosial

Faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap perilaku

konsumen diantaranya : kelompok acuan, keluarga, peran dan

status dalam masyarakat.

a. Kelompok Acuan

Kelompok acuan seseorang terdiri atas semua kelompok

di sekitar individu yang mempunyai pengaruh baik langsung

maupun tidak langsung terhadap perilaku individu tersebut

(Kotler, 2007). Kelompok acuan mempengaruhi pendirian dan

konsep pribadi seseorang karena individu biasanya berhasrat

untuk berperilaku sama dengan kelompok acuan tersebut.

b. Keluarga

Keluarga sendiri biasanya menjadi sumber orientasi

dalam perilaku. Anak akan cenderung berperilaku sama dengan

orang tua saat mereka melihat perilaku orang tua mereka

mendatangkan manfaat atau keuntungan.

c. Peran dan status dalam masyarakat

Peranan adalah kegiatan yang diharapkan untuk

dilakukan mengacu pada orang-orang di sekellilingnya. Sedang

status adalah pengakuan umum masyarakat sesuai dengan

peran yang dijalankan. Setiap individu dan status yang

disandangnya akan mempengaruhi perilakunya.

3. Faktor Pribadi
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Keputusan individu dalam melakukan pembelian bisa

dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi berbeda-beda antara satu

individu dengan individu lainnya. Faktor-faktor tersebut

diantaranya :

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup

Individu dalam membeli barang atau jasa biasanya

disesuaikan dengan perubahan usia mereka. Pola konsumsi

yang terbentuk juga berbeda antara individu-individu yang

usianya berbeda.

b. Pekerjaan

Pekerjaan individu tentunya ikut mempengaruhi

perilaku pembelian individu. Penghasilan yang mereka peroleh

dari pekerjaannya itulah yang menjadi determinan penting

dalam perilaku pembelian mereka.

c. Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan pola kehidupan seseorang

sebagaimana tercermin dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya

hidup akan sangat mempengaruhi pola tindakan dan perilaku

individu.

d. Kepribadian

Kepribadian adalah karakteristik psikologi yang berbeda

dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif

konsisten dan tetap terhadap lingkungannya.
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e. Faktor Psikologi

1) Motivasi

Motivasi adalah kebutuhan yang memadai untuk

mendorong seseorang bertindak. Seseorang memiliki

banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa

kebutuhan bersifat biogenis; kebutuhan tersebut muncul

dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman.

Sedangkan kebutuhan yang lain bersifat psikogenis;

kebutuhan tersebut muncul dari tekanan psikologis seperti

kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa

keanggotaan kelompok.

2) Persepsi

Disamping motivasi mendasari seseorang untuk

melakukan keputusan pembelian maka akan dipengaruhi

juga oleh persepsinya terhadap apa yang diinginkan.

Konsumen akan menampakkan perilakunya setelah

melakukan persepsi terhadap keputusan apa yang akan

diambil dalam membeli suatu produk.

3) Sikap

Selain persepsi akan muncul pula sikap seseorang

dalam menilai suatu obyek yang akan diminati dan untuk

dimiliki. Sikap sebagai evaluasi yang menyeluruh dan
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memungkinkn seseorang untuk merespon dengan cara yang

menguntungkan atau tidak terhadap obyek yang dinilai.

2.7      Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian 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) 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.

Kotler (2007) mengungkapkan bahwa seseorang mungkin dapat

memiliki peranan yang berbeda-beda dalam setiap keputusan pembelian.

Berbagai peranan yang mungkin terjadi antara lain:
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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 aktual.

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

barang atau jasa yang dibeli.

Proses keputusan pembelian akan dijelaskan melalui tahap-tahap di

bawah ini (Suryani, Tatik, 2008:17) :

1) Mengenali Kebutuhan

Pada tahap ini konsumen merasakan bahwa ada hal yang dirasakan

kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen menyadari bahwa

terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan yang

diharapkan. Kesadaran akan perlunya memenuhi kebutuhan ini terjadi

karena adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar.

2) Mencari Informasi

Supaya dirinya dapat memenuhi kebutuhan dengan cara terbaik,

maka konsumen berusaha untuk mencari informasi. Pencarian
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informasi ini akan berbeda tingkatannya tergantung pada persepsi

konsumen atas risiko dari produk yang akan dibelinya.

Konsumen umumnya mencari informasi dari berbagai sumber.

Tidak hanya dari sumber resmi yang dikeluarkan perusahaan seperti

iklan atau dari pemasar melalui tenaga penjual, tetapi juga informasi

dari pihak lain (utamanya orang yang berpengalaman) untuk

mendapatkan informasi yang benar-benar obyektif. Media juga

menjadi salah satu sumber informasi penting bagi konsumen.

Konsumen juga akan mencari informasi dari keluarga, teman, kenalan

dan tetangga.

3) Mengevaluasi Alternatif

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan

menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk mengambil

keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk

keterpercayaan merek dan biaya atau risiko yang akan diperoleh jika

membeli suatu produk. Berbagai risiko seperti risiko waktu, tenaga,

biaya, risiko psikologis, sosial akan dipertimbangkan oleh konsumen.

4) Mengambil Keputusan

Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang,

konsumen akan mengambil keputusan. Terdapat dua faktor yang

mempengaruhi keputusan membeli dan tujuan pembelian yaitu sikap

orang lain, dan faktor situasional yang tidak dapat diprediksikan (tidak

terduga).
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5) Evaluasi Paskapembelian

Setelah membeli, konsumen akan mengevaluasi atas keputusan dan

tindakannya dalam membeli. Jika konsumen menilai kinerja produk

atau layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan,

maka konsumen akan puas dan sebaliknya jika kinerja produk atau jasa

yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen akan

tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen akan

berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya.
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Lingkungan eksternal

Sumber : Suryani, Tatik. 2008 : 16

Gambar 2.1 Model Pengambilan Keputusan

Pengenalan Kebutuhan
Pencarian
Informasisebelum membeli
Evaluasi alternatif

Faktor Psikologis
1. Motivasi
2. Kepribadian
3. Pembelajaran
4. Persepsi
5. Sikap

Pembelian
1. Percobaan
2. Pembelian ulang

Evaluasi paskabenbelian

Pengalaman

Usaha-usaha Pemasaran
Perusahaan :
1. Produk
2. Promosi
3. Harga
4. Distribusi

Lingkungan sosial budaya :
1. Keluarga
2. Sumber informasi
3. Sumber non komersial
4. Kelas sosial
5. Budaya dan sub budaya

Input

Pengambilan Keputusan Konsumen

Proses

Perilaku Paskapengambilan keputusan

Output
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Dalam pandangan Islam pertimbangan-pertimbangan dalam proses

pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang benar dan sangat bijak.

Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat 100, menjelaskan:








Artinya : “Katakanlah: ‘Tidak sama yang buruk dengan yang baik,

meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka
bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar
kamu mendapat keberuntungan.’

2.8  Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Pembelian

Sesuai dengan topik yang diteliti maka perlulah untuk mendapatkan

referensi dasar yang memperkuat topik yang dibahas, dalam hal ini terdapat

ilustrasi tentang pengaruh dari bauran promosi terhadap keputusan pembelian

seperti yang dijelaskan oleh Kotler (2009 : 365) bahwa “untuk

mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan dapat menggunakan strategi

promosi. Perusahaan mempromosikan produk agar konsumen dapat

mengenali produk dan untuk tujuan agar konsumen terbaik untuk melakukan

keputusan pembelian.”

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran dan

memperjelas kerangka berfikir dalam pembahasan. Disamping itu juga

bertujuan utnuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam
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kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu

yang relevan.

Mega Selpiah (2012), dengan judul pengaruh bauran promosi terhadap

keputusan konsumen menggunakan produk pada PT. Bosowa Berlian Motor.

Hasil penelitian menemukan bahwa bauran promosi yang terdiri dari

periklanan (X1), promosi penjualan (X2), publisitas (X3), penjualan personil

(X4) dan penjualan langsung (X5) berpengaruh terhadap keputusan konsumen

(Y). Diantara bauran promosi tersebut, promosi penjualan (X2) yang dominan

berpengaruh terhadap keputusan konsumen.

Dwintha Ririn Tiyani (2012), dengan judul pengaruh bauran promosi

dalam meningkatkan volume penjualan penjualan mobil Daihatsu pada PT.

Jujur Jaya Sakti Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh

bauran promosi terhadap volume penjualan mobil Daihatsu pada PT. Jujur

Jaya Sakti Makassar memiliki pengaruh yang signifikan dengan variabel

periklanan (X1) sebagai variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan

terhadap peningkatan volume penjualan.

Taufiqurrohman (2008), dengan judul pengaruh bauran promosi terhadap

keputusan pembelian sepatu pada perusahaan sepatu House of Mr. Pienk

Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa variabel periklanan

(X1), penjualan perorangan (X2), promosi penjualan (X3), dan public

relation(X4), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian sepatu Mr. Pienk Malang (Y) dan variabel yang paling dominan
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pengaruhnya terhadap keputusan pembelian sepatu Mr. Pienk Malang adalah

variabel penjualan perorangan (X2)

2.10 Hipotesis

Hipotesis menurut Rianse dan Abdi (2012:87) adalah jawaban sementara

dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan melakukan

penelitian.

Dari uraian permasalahan diatas dan didukung oleh teori yang telah

dikemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan berupa hipotesis yaitu

“diduga bahwa terdapat pengaruh dari bauran promosi berupa periklanan,

promosi penjualan, dan hubungan masyarakat terhadap keputusan pembelian

kerudung merek Rabbani pada outlet Rabbani cabang Tuanku Tambusai

Pekanbaru.”

2.11 Variabel Penelitian

Adapun  variabel dalam penelitian ini adalah :

1.  Keputusan Pembelian (Y)

2.  Periklanan (X1)

3.  Promosi Penjualan (X2)

4.  Hubungan Masyarakat (X3)

Alasan dari pemilihan ke tiga variabel bauran promosi di atas dari lima

variabel bauran promosi yang ada adalah karena perusahaan Rabbani sangat

gencar melakukan kegiatan bauran promosi hanya dari ke tiga variabel yang



35

ada di atas. Sedangkan variabel bauran promosi yang lain tidak dilakukan

karena faktor biaya dan faktor tenaga penjualan yang terlalu besar.

2.12  Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Periklanan (X1)

Promosi
Penjualan (X2)

Public Relation
(X3)

Keputusan
Pembelian


