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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana pribadi atau

organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui

penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain (Kotler, 2008 : 6). Dengan

konteks bisnis yang lebih sempit pemasaran mencakup menciptakan hubungan

pertukaraan muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. Jadi,

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. Bila

pemasar memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa

yang menyediakan nilai yang unggul bagi perusahaan, menetapkan harga,

mendistribusikan dan mempromosikan produk dan jasa itu secara efektif,

produk dan jasa itu akan mudah terjual. Pemasaran menurut Daryanto

(2011:1) adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan

menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.

2.2 Konsep Pemasaran

Dengan adanya persaingan yang semakin ketat dan berkembangnya

pengetahuan konsumen akan kebutuhan dan keinginan yang tinggi dari

konsumen, maka muncul konsep baru yaitu konsep pemasaran. Menurut

Konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran
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yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan

didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang di arahkan untuk memberikan

kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Assauri, 2010 : 81).

Jadi, konsep pemasaran merupakan orientasi perusahaan yang

menekankan bahwa tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan

dan keinginan pasar, dan selanjutnya memenuhi kebutuhan dan keinginan

tersebut sehingga dicapai tingkat kepuasaan langganan yang melebihi dari

kepuasan yang diberikan oleh pesaing nya. Didalam pandangan konsep

pemasaran, tujuan perusahaan ini dicapai melalui kepuasan konsumen.

Dengan menjalankan konsep pemasaran secara tepat, maka perusahaan dapat

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

2.3 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai

keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap

perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan

mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran

pemasaran terdapat variabel-variabel yang saling mendukung satu dengan

yang lainnya yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk memperoleh

tanggapan-tanggapan yang diinginkan didalam pasar sasaran. Dengan

perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan

produknya.
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Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran

taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons

yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari empat P (4P)

yaitu product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi).

Sebagai suatu bauran, elemen-elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama

lain sehingga bila salah satu tidak tepat pengorganisasiannya akan

mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan (Kotler, 2008 : 62).

Menurut Swastha (2007 : 193) marketing mix adalah kombinasi dari

empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran

perusahaan, yakni : produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem

distribusi. Marketing mix tersebut merupakan satu perangkat yang akan

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini

ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen

yang dipilih.

2.3.1 Produk (Product)

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar

agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2008 : 266). Produk

dapat berupa barang atau benda berwujud dan benda tak berwujud.

Menurut (William, 2010 : 90) produk adalah barang fisik, jasa atau

ide yang memuaskan keinginan atau kebutuhan plus apa pun yang akan

meningkatkan produk di mata konsumen, seperti merek. Produk

merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan
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sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam

produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja

tetapi benefit dan value dari produk.

Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan

oleh perusahaan kepada pasar sasaran, meliputi : keragaman produk, mutu,

rancangan, sifat, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, manfaat

(Daryanto, 2011 : 20). Menurut Tjiptono (2008 : 95) produk merupakan

segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan,

diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.

Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu

memahami lima tingkatan produk (Tjiptono, 2008 : 96), yaitu:

a. Produk utama atau inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk.

b. Produk generic, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi

produk yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat

berfungsi).

c. Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang

ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal

(layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli.

d. Produk pelengkap (augmented product) atau sering disebut produk

tambahan, yakni berbagai atribut produk yang dilengkapi atau
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ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan

tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing.

e. Produk potensial (potential product), yaitu segala macam tambahan

dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di

masa mendatang.

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Atribut produk meliputi (Tjiptono, 2008 : 103),  yaitu:

a. Kualitas Produk

Kualitas atau mutu adalah salah satu alat pemasaran yang

penting. Kualitas produk yaitu kemampuan suatu produk untuk

melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan,

kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan

diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara

keseluruhan. Dalam mengembangkan produk, pemasar lebih dahulu

harus memilih tingkatan kualitas yang dapat mendukung posisi

produk dipasar  sasarannya. Saat ini, secara nyata kualitas lebih

menjadi keharusan supaya dapat bersaing, hanya perusahaan yang

mempunyai kualitas yang terbaik yang akan berhasil.

b. Fitur Produk

Pada awalnya perusahaan dapat memperkenalkan produk

dengan fitur-fitur yang standar namun kemudian produk tersebut
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dilengkapi dengan tambahan fitur-fitur yang sesuai dengan mode atau

trend pasar. Fitur produk dipasarkan merupakan suatu cara untuk

memenangkan persaingan, kenyataan bahwa banyak perusahaan

sangat inovatif dalam menentukan fitur-fitur tambahan bagi produk-

produk mereka yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen.

c. Gaya atau Corak Produk

Cara lain untuk menunjukan perbedaan produk adalah dengan

menampilkan gaya, corak atau desain. Desain dapat menciptakan

semacam kepribadian tersendiri sehingga menonjol dibandingkan

dengan produk pesaing yang kelihatan serupa. Desain bagus ternyata

juga mampu memperlihatkan nilai tertentu dan mempermudah

konsumen dalam memilih barang

d. Merek

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain,

warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap

produk pesaing. Pada dasarnya suatu merek juga merupakan janji

penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian cirri-ciri,

manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek yang baik juga

menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas.

e. Jaminan (Garansi)

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas

produknya kepada konsumen, di mana para para konsumen akan
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diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi

sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa meliputi

kualitas produk, reparasi, ganti rugi (uang kembali atau produk

ditukar), dan sebagainya. Jaminan sendiri ada yang bersifat tertulis

dan ada pula yang tidak tertulis. Jaminan seringkali dimanfaatkan

sebagai aspek promosi, terutama produk-produk tahan lama.

2.3.2 Harga (Price)

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa,

setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga

merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba

perusahaan. Tingkatan harga yag ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang

terjual, selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya,

karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang di timbulkan

dan kaitannya dengan efiensi produksi. Oleh karena itu, penetapan harga

berpengaruh terhadap pendapatan, maka keputusan dan strategi penetapan

harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan (Tjiptono. 2008

: 151).

Dari sudut pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang

dirasakan atas suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut Kasmir (2012 :

53) harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk

mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga menjadi sangat

penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu
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penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan

harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat

tidak lakunya produk tersebut di pasar. Angipora (2004 : 26) menyatakan

harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk

mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang

belum terpuaskan.

Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan

berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara

umum (Kasmir, 2012:53) yaitu:

a. Untuk bertahan hidup

Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan

maksud agar produk dan jasa yang ditawarkan laku dipasaran dengan

catatan harga murah tapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.

b. Untuk memaksimalkan laba

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat

sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat di

lakukan dengan harga murah atau tinggi.

c. Untuk memperbesar market share

Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan

jumlah pelanggan meningkatkan dan diharapkan pula pelanggan

pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.

d. Mutu produk
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Tujuan adalah untuk memberikan kesan bahwa produk dan jasa

yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari

kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin. Karena

masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk

yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing.

e. Karena pesaing

Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing.

Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga

pesaing.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan

keputusan para pembeli, yaitu peran alokasi dan peranan informasi

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Dengan adanya harga

dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa.

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam "mendidik"

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini

terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.

Persepsi yang sering berlaku adala bahwa harga yang mahal

mencerminkan kualitas yang tinggi.

2.3.3 Saluran Distribusi (Place)
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Saluran distribusi adalah suatu jaringan dari organisasi dan fungsi-

fungsi yang menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Penentuan

lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi

sangat penting, hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau

setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa (Kasmir,

2012 : 56). Penentuan lokasi dan distribusi baik untuk kantor cabang,

kantor pusat, pabrik dan gudang.

Menurut Tjiptono (2008 :185) pendistribusian dapat diartikan

sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan

memudahkan penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada

konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis,

jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Sedangkan menurut Daryanto

(2011 : 90) saluran distribusi adalah saluran yang dipakai oleh produsen

untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen baik

berpindahnya hak (penguasaan) hingga pemindahan barang maupun hanya

pemindahan hak kepemilikan. Ini merupakan aktivitas perusahaan untuk

membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Meliputi : saluran,

lokasi, persedian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan

lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dekat dengan kawasan industri.

2. Dekat dengan lokasi perkantoran.

3. Dekat dengan lokasi pasar.
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4. Dekat dengan pusat pemerintahan.

5. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat.

6. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi.

7. Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain).

Selanjutnya adalah menentukan metode dan jalur distribusi yang

akan dipakai dalam menyalurkan produk ke pasar. Strategi distribusi

digunakan untuk menentukan bagaimana mencapai target pasar dan

bagaimana untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi distribusi yang

berbeda-beda.

2.3.4 Promosi (Promotion)

Promosi adalah semua teknik yang digunakan penjual untuk

memberi tahu orang-orang dan memotivasi mereka untuk membeli produk

atas jasa mereka (William, 2010 : 92). Promosi merupakan komponen

yang dipakai untuk memberikan informasi dan mempengaruhi dasar

rentangan dari suatu produk yang baik pada tempat yang  tepat dengan

harga yang memadai dan juga meyakinkan konsumen bahwa produk

tersebut dapat memberikan kepuasan yang konsumen inginkan.

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu

program pemasaran. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk

mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik langsung

maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharapkan pelanggan

dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu,
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promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan

mempertahankan konsumennya (Tjiptono, 2008:219).

Sedangkan menurut Buchari Alma, promosi adalah sejenis

komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen

tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh perhatian,

mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon pembeli. Meskipun secara

umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-

bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya.

Beberapa tugas khusus itu sering disebut bauran promosi adalah

(Tjiptono, 2008 : 122) :

1. Penjualan Personal (Personal Selling)

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. Dalam dunia bisnis penjualan pribadi secara umum

dilakukan oleh salesman dan salesgirl. Bagi sebagian perusahaan

personal selling dilakukan oleh petugas customer service atau service

assistance

2. Periklanan (Advertising)

Periklanan adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan,

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Iklan memiliki

empat fungsi utama, yaitu menginformasikan khalayak mengenai seluk
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beluk produk (informative), mempengaruhi khalayak untuk membeli

(persuading), dan menyegarkan informasi yang telah diterima

khalayak (remin-ding), serta menciptakan suasana yang menyenangkan

sewaktu khalayak menerima dan mencerna informasi (entertainment).

(Tjiptono, 2008 : 226). Periklanan dilakukan untuk memasarkan

produk baru, memasuki segmen pasar yang baru atau tidak terjangkau

oleh salesman atau personal selling. Periklanan sering dilakukan

melalui surat kabar, majalah, radio dan Tv, pos langsung atau bahkan

melaui biro periklanan.

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang

pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah

barang yang dibeli pelanggan. Tujuan promosi penjualan adalah untuk

meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah pelanggan.

Promosi penjualan dilakukan untuk menarik pelanggan agar segera

membeli setiap produk atau jasa yang ditawarkan. Tentu saja agar

pelanggan tertarik untuk membeli, maka perlu dibuatkan promosi

penjualan yang menarik mungkin.

Bagi perusahaan promosi penjualan dapat dilakukan melalui, yaitu

: pemberian harga khusus atau potongan harga (diskon) untuk produk

tertentu, pemberian undian kepada setiap pelanggan yang membeli

dalam jumlah tertentu, pemberian cendera mata serta kenang-kenangan
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lainnya kepada konsumen yang loyal, promosi dan penjualan lainnya.

(Kasmir, 2012 : 60)

4. Hubungan Masyarakat (Public Relation)

Cara menggunakan publisitas sebagai alat untuk mempromosikan

barang selalu didefenisikan sebagai memperkenalkan barang secara

cuma-cuma. Yang melakukan bukanlah perusahaan tetapi pada

umumnya media cetak, seperti surat kabar atau majalah, yang

membuat penulisan atau penilaian atas barang perusahaan atau atas

kegiataan perusaahaan (Sukirno, 2011 : 238).

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Pemasaran langsung adalah hubungan langsung dengan konsumen

individual yang ditargetkan secara hati-hati untuk meraih respon

segera dan mencapai hubungan pelanggan yang abadi. (Kotler dan

Amstrong, 2006 : 221). Menurut Tjiptono direct marketing adalah

sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu

atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur

dan atau transaksi di sembarang lokasi.

Dalam direct marketing, komunikasi promosi ditujukan

langsung kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-

pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui

telpon, pos atau dengan dating langsung ke tempat pemasar. Alat-alat

promosi direct marketing, yaitu: katalog, surat, telemarketing,
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electronic shopping, kiosk shopping, Tv direct response marketing,

radio, magazine.

2.4 Perilaku Konsumen

2.4.1 Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen sangat erat hubungannya dengan objek yang

studinya diarahkan kepada permasalahan manusia. Dibidang studi

pemasaran, konsep perilaku konsumen secara terus menerus

dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Perilaku konsumen adalah

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan

menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang

mendahului dan menyusuli tindakan ini (Setiadi, 2010 : 2).

(Sehiffman dan Kanuk, 2004) mendefinisikan perilaku konsumen

adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli,

menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak paksa konsumsi produk, jasa

maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi, dapat

dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana

pembuat keputusan, baik individu, kelompok, ataupun organisasi,

membuat keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian

suatu produk dan mengkonsumsinya. (Prasetijo, Ihalauw, 2005 : 9)

Jika berbicara mengenai perilaku konsumen berarti membicarakan

tentang perilaku manusia, akan tetapi hanya dalam ruang lingkup yang

terbatas. Perilaku konsumen tersebut didefinisikan oleh para ahli bahwa

perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara
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langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu

kelompok dan organisasi memilih, membeli,menggunakan dan bagaimana

barang,  jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan

keinginan mereka (Kotler dan Keller, 2009 : 166).

2.4.2 Model Perilaku Konsumen

Untuk memahami model perilaku konsumen yang paling sederhana

adalah seperti terlihat dalam gambar.

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen

Sumber : Kotler, armstrong, 2004 : 199

Rangsangan pemasaran lainnya yang dilakukan perusahaan dan

untuk mempengaruhi konsumen telah memberikan suatu motivasi

terhadap konsumen untuk melakukan tindakan selanjutnya (kotak hitam

pembeli) dan seterusnya akan memberikan suatu tanggapan (tanggapan

pembeli). Berdasarkan modul tersebut dapat kita ketahui bahwa pengaruh

ransangan pemasar yang terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi

ditambah dengan rangsangan-rangsangan lainnya yang terdiri atas keadaan

ekonomi. Minat konsumen yang biasa dikenal dengan sikap memainkan

Rangsangan pemasaran dan lainnya

Kotak Hitam Pembeli

Tanggapan Pembeli
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peranan utama dalam membentuk perilaku. Sehingga minta berhubungan

erat dengan perilaku konsumen.

2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor-

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

besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat di kendalikan oleh pemasar,

tetapi harus benar-benar diperhitungkan (Setiadi, 2010 : 10).

1. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam perilaku

konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh

budaya, sub budaya dan kelas sosial pembeli.

a. Budaya

Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi,

keinginan dan tingkah laku yang dipelajari oleh seseorang anggota

masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya (Daryanto,

2011 : 30). Kebudayaan ini sifatnya sangat luas dan menyangkut

segala aspek kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan faktor

penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.

b. Sub Budaya

Setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya yang lebih kecil

yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik

untuk para anggotanya. Sub budaya mencakup kebangsaan, agama,

kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketika subkultur menjadi
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besar dan cukup makmur, para perusahaan sering merancang

program pemasaran secara khusus untuk melayani mereka.

c. Kelas Sosial

Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan

bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara

hirarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku

yang serupa (Setiadi, 2010 : 11). Kelas sosial tidak hanya

mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti

pekerjaan, pendidikan dan wilayah tempat tinggal.

2. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti,

kelompok, keluarga, peran dan status.

a. Kelompok Acuan

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok

yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung

terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut (Kotler, 2005 :

206).

b. Keluarga

Secara tradisional keluarga diartikan sebagai dua orang atau

lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi

yang tinggal bersama-bersama (Schiffman, 2004: 305). Keluarga

merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting
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dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok

acuan primer yang paling berpengaruh.

c. Peran dan Status

Peran terdiri dari aktifitas yang diharapkan dilakukan

seseorang menurut orang-orang yang ada disekitarnya. Sedangkan

status merupakan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat

(Daryanto, 2011 : 30). Setiap peran membawa status yang

menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut oleh

masyarakat. Orang terkadang memilih produk yang menujukkan

status mereka di masyarakat.

3. Faktor Pribadi

Keputusan seseorang membeli dipengaruhi oleh karakteristik

pribadi seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

a. Umur dan Tahap Siklus Hidup

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus

hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi

tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang

dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu

pada saat mereka menjalani hidupnya. Selera orang terhadap

pakaian, perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia.

Sehingga pemasar hendaknya memperhatikan perubahan minat
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pembelian yang terjadi yang berhubungan dengan daur hidup

manusia.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola

konsumsinya. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap

produk dan jasa tertentu.

c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapatan

yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polonya),

tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang mudah dijadikan

uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap

mengeluarkan lawan menabung. Keadaan ekonomi seseorang akan

mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli.

d. Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang

diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya

hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang

berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mncerminkan

sesuatu di balik kelas sosial seseorang.

e. Kepribadian dan Konsep Diri
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Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda

dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan

yang relative konsisten. Kepribadian merupakan suatu variabel

yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen.

4. Faktor Psikologis

Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha

mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku

manusia (Umam,2010:37). Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi

oleh empat faktor psikologi utama, yaitu :

a. Motivasi

Proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau

psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang

ditujukan untuk tujuan atau insentif (Umam, 2010 : 44).

Para psikolog telah mengembangkan teori-teori motivasi

manusia yaitu:

1. Teori Motivasi Freud

Mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang

sebenarnya membentuk perilaku manusia sebagian besar

bersifat di bawah sadar. Freud melihat bahwa seseorang akan

menekan berbagai keinginan seiring dengan proses

pertumbuhannnya dan proses penerimaan aturan social.

Keinginan ini tidak pernah berhasil dihilangkan atau
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dikendalikan secara sempurna, dan biasanya muncul kembali

dalam bentuk mimpi, salah bicara dan perilaku neorotis.

2. Teori Motivasi Maslow

Menjelaskan mengapa seseorang di dorong oleh

kebutuhan tertentu pada saat-saat tertentu. Mengapa seseorang

menggunakan waktu dan energi yang besar untuk keamanan

pribadi, sedangkan orang lain menggunakan waktu dan energi

yang besar untuk mengejar harga diri? Jawabannya adalah

bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki, dari

kebutuhan yang paling mendesak hingga yang kurang

mendesak.

3. Teori Motivasi Herzberg

Mengembangkan "teori motivasi dua faktor" yang

membedakan antara faktor yang menyebabkan ketidak puasan

dan faktor yang menyebabkan kepuasan. Teori ini memiliki

dua implikasi. Pertama, penjual haruslah menghindari faktor-

faktor menimbulkan ketidakpuasan. Kedua, produsen haruslah

mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan

atau motivator-motivator utama dari pembelian.

b. Persesi

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi
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guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi

tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan

keadaan individu yang bersangkutan.

c. Pembelajaraan

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang

timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah

hasil dari belajar. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa

pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara

pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan

penguatan.

d. Keyakinan dan Sikap

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan

keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku

pembelian mereka.. Keyakinan orang tentang produk atau merek

mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang tak kalah

pentingnya dengan keyakinan adalah sikap. Sikap adalah evaluasi,

perasaan emosi, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan

atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang

terhadap objek atau gagasan tertentu. Orang memiliki sikap

terhadap hampir semua hal: agama, politik, pakaian, musik dan

makanan.

2.4.4 Jenis-Jenis Perilaku Konsumen
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Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada

jenis keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta.

Henry Assael membedakan empat jenis perilaku pembelian konsumen

berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara

merek.

a. Perilaku pembelian yang rumit

Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga langkah.

Pertama, pembelian mengembangkan keyakinan tentang produk

tertentu. Kedua, ia membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga,

ia membuat pilihan pembelian yang cermat. Konsumen terlibat dalam

perilaku pembelian yang rumit bila mereka sangat terlibat dalam

pembelian dan sadar akan adanya perbedaan besar antar merek.

b. Perilaku pembelian pengurang ketidak nyamanan

Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian

namun melihat sedikit perbedaan antara merek. Keterlibatan yang

tinggi didasari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, jarang

dilakukan, dan beresiko. Dalam kasus itu, pembeli akan berbelanja

dengan berkeliling untuk mempelajari merek yang tersedia.

c. Perilaku pembelian karena kebiasaan

Banyak produk dibeli pada kondisi rendahnya keterlibatan

konsumen dan tidak adanya perbedaan antara merek yang signifikan.
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Terdapat bukti yang cukup bahwa konsumen memiliki keterlibatan

yang rendah dalam pembelian sebagian besar produk yang murah dan

sering dibeli.

d. Perilaku pembelian yang mencari variasi

Dalam situasi itu, konsumen sering melakukan peralihan

merek. Peralihan merek terjadi karena mencari variasi dan bukannya

karena ketidakpuasan.

2.5 Keputusan Pembelian

2.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian

Menurut Paul Peter dan Jerry Olson (2005 : 162) keputusan

pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan

memilih salah satu diantaranya. Keputusan pembelian menurut Scriffman

dan Kanuk (2004 : 437) adalah “the selection of an option from two or

alternative choice”. Jadi, keputusan pembelian adalah suatu keputusan

seseorang memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada.

Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang

mendasari seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk

atau merek. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen

seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya ransangan (stimulasi)

dari luar dirinya, baik berupa ransangan pemasaran maupun ransangan

lingkungan yang lain. Ransangan tersebut diproses (diolah) dalam diri,
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sesuai dengan karakteristik pribadinya sebelum akhirnya diambil

keputusan pembelian.

2.5.2 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian

Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap

tahap dan berpengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap tersebut.

Pendirian orang lain, faktor situasi tidak diantisipasi, dan resiko yang

dirasakan dapat mempengaruhi keputusan pembelian, demikian pula

tingkat kepuasan pasca-pembelian konsumen dan tindakan pasca-

pembelian di pihak perusahaan. Pelanggan yang puas akan terus

melakukan pembelian, pelanggan yang tidak puas akan menghentikan

pembelian produk yang bersangkutan dan kemungkinan akan

menyebarkan berita tersebut pada keteman-teman mereka. Karena itu,

perusahaan harus berusaha memastikan kepuasaan konsumen pada semua

tingkat dalam proses pembelian.

Gambar 2.2 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian

Sumber : Kotler & Armstrong (2004 : 224)
Secara perinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya

masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara

kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini

dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal.

Pengenala
n

kebutuhan

Pencaria
n

Informas
i

Pengevaluasia
n Alternatif

Keputusa
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2. Pencarian Informasi

Pencarian informasi merupakan tahap proses pengambilan

keputusan pembeli dimana konsumen tergerak untuk mencari

informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar meningkatkan

perhatian atau mungkin pula mencari informasi secara aktif.

Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber meliputi

sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan kerja), sumber

komersial (iklan, penjual, pengencer, bungkus, situs web dll), dan

sumber berdasarkan pengalaman (memegang, meneliti, menggunakan

produk). Pengaruh relatif diantara sumber informasi itu berbeda-beda

diantara produk dan pembeli. Semakin banyak informasi yang didapat,

kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang adanya merek dan fitur

akan meningkat. Perusahaan harus mendesain bauran pemasaran agar

calon konsumen sadar dan tahu akan merek-nya.

3. Evaluasi Alternatif

Ada beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model

dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka

memandang konsumen sebagai pembentuk penilai terhadap produk

terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional.

Konsumen mungkin mengembangkan seperangkat kepercayaan merek

tentang di mana setiap merek berada pada ciri masing-masing,

kepercayaan merek menimbulkan citra merek.

4. Keputusan Pembelian
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Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk referensi atas

merek-merek atau kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk niat

untuk membeli produk yang disukai. Ada dua faktor yang

mempengaruhi kecenderungan konsumen untuk melakukan keputusan

pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap

orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan

bergantung. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisifasi

yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian.

5. Perilaku Setelah Pembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level

kepuasan atau ketidak puasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir

begitu saja ketika produk dibeli. Pemasar harus memantau kepuasan

pascapembelian, tindakan pascapembelian dan pemakaianproduk

pascapembelian

a. Kepuasan Pasca Pembelian

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat

harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan

pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah dari

pada harapan, pelanggan akan kecewa, jika sesuai harapan,

pelanggan akan puas, jika melebihi harapan, pembeli sangat puas.

b. Tindakan Pasca Pembelian
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Kepuasaan atau tidak puasnya konsumen terhadap suatu

produk akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Jika konsumen

merasa puas ia akan menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi

untuk membeli kembali produk tersebut. Sedangkan para

pelanggan yang  tidak puas mungkin membuang atau

mengembalikan produk tersebut.

c. Pemakaian atau pembuangan pasca pembelian

Pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan

membuang produk tertentu. Jika konsumen menyimpan produk itu

kedalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak

begitu memuaskan. Jika konsumen menjual atau mempertukarkan

produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Para

konsumen dapat juga menemukan kegunaan baru produk tersebut.

Jika konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus

mengetahui cara mereka membuangnya, terutama ketika produk

tersebut dapat merusak lingkungan.

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Pembelian

Menurut Henry Assael yang dikutip oleh Sutisna (2002) terdapat

tiga faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu :

1. Faktor individu (internal) konsumen menjelaskan bahwa pilihan

untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh variabel gagasan
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(kebutuhan, motivasi, sikap, persepsi) dan karakteristik konsumen

(demografi, gaya hidup, kepribadian).

2. Faktor ekternal atau faktor lingkungan yang mempengaruhi

keputusan konsumen adalah faktor budaya (norma masyarakat, sub

budaya), kelas sosial (pendapat, jenis pekerjaannya), kelompok

referensi (teman, keluarga), situasi (situasi dimana barang atau jaa

dikonsumsi).

3. Faktor tentang variabel yang berada dibawah kontrol pemasar yaitu

bauran pemasaran. Dalam hal ini strategi pemasaran yang lazim

dikembangkan oleh pemasaran yaitu yang berhubungan dengan

produk apa yang akan ditawarkan, penentuan harga jual produknya,

strategi promosinya, dan bagaimana melakukan distribusi produk

pada konsumen. Selanjutnya pemasar harus mengevaluasi strategi

pemasaran yang dilakukan dengan melihat respon konsumen untuk

memperbaiki strategi pemasaran di masa depan. Sementara itu

konsumen individual akan mengevaluasi pembelian yang telah

dilakukan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu

sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan

bauran pemasaran. Penelitian antara lain :
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a. Penelitian yang dilakukan oleh Hutagoal (2004), penelitian ini berjudul

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk

Minuman Kopi di Potluck A Coffee Bar and Librarya Bandung”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi bauran pemasan

(X) yang dilakukan di Potluck khususnya untuk produk minuman kopi

mempunyai hubungan yang cukup kuat dan searah dengan penjualan (Y)

produk minuman kopi tersebut. Hal ini terbukti dengan hasil analisis

korelasi (r) sebesar 0,565 dan koefisien determinasi sebesar 31,9% yang

menunjukkan besarnya pengaruh dari pelaksanaan strategi bauran

pemasaran terhadap penjualan produk.

b. Penelitian yang dilakukan oeleh Umi Kalsum (2011), penelitian ini

berjudul “Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian

Ponsel Merek Nokia di Jurusan Manajemen UIN Suska Riau” variabel

produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

ponsel merek nokia di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan

Manajemen UIN Suska Riau, sedangkan secara simultan bauran

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan saluran distribusi

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ponsel merek

nokia.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Syafri Ade Zulmi (2013), yang berjudul “

Analisis Marketing Mix Produk Buccheri Di Toko Buccheri Mall SKA

Pekanbaru” Berdasarkan hasil penelitian ini di peroleh bahwasanya

produk, harga, promosi, dan tempat mendapatkan tanggapan yang baik
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dari para konsumen. Dari analisis yang dilakukan atau yang diamati

disimpulkan bahwa manajemen dari Buccheri telah menjalankan dengan

baik dari konsep marketing mix yang dapat dilihat dari signifikannya atau

tingginya respon dari responden yang menyatakan setuju dan sangat

setuju atas pertanyaan.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Matra Pemina, yang berjudul

“Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Konsumen

Handphone Merek Nokia di Kecamatan Rumbio Jaya Bangkinang”. Dari

hasil penelitian yang dilakukan diketahui dari Uji Simultan (Uji F) bahwa

veriabel produk, harga, promosi, dan tempat secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen handphone merek

nokia di Kecamatan Rumbio Jaya Bangkinang. Sedangkan berdasarkan

hasil uji secara Parsial (Uji t) diketahui bahwa variabel produk, harga,

promosi, dan tempat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat

beli konsumen handphone merek nokia di Kecamatan Rumbio Jaya

Bangkinang.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Anggoro Dwi Kurniawan, yang berjudul

Analisis Pengaruh Produk, Promosi, Harga, dan Tempat terhadap

keputusan Pembelian (studi Kasus Pada Kedai Amarta Semarang).”

Secara individual, variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah

variabel produk dengan koefisien regresi sebesar 0,428, diikuti oleh

variabel promosi dengan koefisien regresi 0.208, kemudian harga 0,018

dan yang tidak memiliki pengaruh positif adalah variabel tempat dengan
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koefisien regresi -1,141. Angka Adjusted R Square sebesar 0,262

menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh

variabel produk, promosi, harga dan tempat, sedangkan sisanya sebesar

73,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

2.7 Pandangan Islam Tentang Pemasaran dan Penjualan















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”.(Qs.An-Nisa’:29)















Artinya : Demikian (perintah Allah) dan barang siapa mengagungkan apa-apa

yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya disisi

Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak,

terkecuali yang diterapkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah
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olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-

perkataan dusta. (Q.S. Al-Haj :30)

Didalam islam dilarang keras melakukan penipuan,kebohongan dan

mengingkari janji. Oleh karena itu dalam pelaksanaan promosi pebisnis

muslim harus menghindari tindakan kebohongan, janji palsu, iklan negatif,

serta publikasi produk yang menghalalkan segala cara. Bencana terbesar

dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil dalam

berdagang dan berbisnis, misalnya berbohong dalam mempromosikan

produknya atau menetapkan harga, terlebih diiringi sumpah atas nama Allah

SWT.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas

terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap

keputusan pembelian kamera dslr merek canon dapat terjadi karena adanya

produk dengan fitur-fitur yang beragam dan model yang disesuaikan dengan

perkembangan zaman, harga yang sangat variatif sehingga dapat disesuaikan

dengan daya beli konsumen, promosi yang menarik, serta saluran distribusi

yang mendukung.

Dasar dari penentuan variabel dalam penelitian ini adalah keputusan

konsumen dan bauran pemasaran (marketing mix). Keputusan pembelian

menurut Schiffman dan Kanuk (2004 : 437) adalah suatu keputusan

seseorang dimana seseorang memilih salah satu dari beberapa alternatif

pilihan yang ada. Menurut Kotler (2008 : 266) Bauran Pemasaran adalah
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kumpulan alat pemasaran taktis terkendali dipadukan perusahaan untuk

menghasilkan respn yang diinginkan dipasar sasaran. Bauran pemasaran

yang terdiri dari produk, harga, promosi dan saluran distribusi adalah

komponen-komponen yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dimana

dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi respon konsumen.

Sedangkan bagi konsumen, komponen- komponen bauran pemasaran dapat

menjadi stimulus dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya pengorganisasian semua komponen-komponen

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi,

maka diharapkan konsumen akan melakukan keputusan pembelian dan juga

melakukan pembelian kembali. Dari uraian diatas, jelas bahwa bauran

pemasaran akan mempengaruhi keputusan pembelian, hubungan itu dapat

dilihat dari kerangka konseptual di bawah ini :

Gambar 2.3 Konsep Kerangka Pemikiran

Produk (X1)

Promosi (X4)

Harga (X2)

Saluran

Distribusi (X3)

Keputusan
Pembelian

(Y)
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2.9 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian landasan teori maka dapat diajukan

hipotesis sebagai berikut :

Ha : Produk, Harga, Saluran Distribusi dan Promosi berpengaruh terhadap

keputusan pembelian kamera dslr merek canon pada mahasiswa

jurusan televise dan film dan fotografi Institut Seni Indonesia

Padang Panjang.

Ho : Produk, Harga, Saluran Distribusi dan Promosi tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap keputusan pembelian kamera dslr merek

canon pada mahasiswa jurusan televisi dan film dan fotografi

Institut Seni Indonesia Padang Panjang

2.10 Variabel Penelitian

1. Keputusan Pembelian (Y)

2. Produk (X1)

3. Harga (X2)

4. Saluran Distribusi (X3)

5. Promosi (X4)

Tabel 2.1 : Operasional Variabel

No Variabel Devinisi Indikator
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1. Produk
(X1)

Segala sesuatu yang dapat
ditawarkan kepada pasar
agar menarik perhatian,
akuisisi, penggunaan atau
konsumsi yang dapat
memuaskan suatu keinginan
atau kebutuhan.

a. Kualitas Produk

b. Fitur Produk

c. Corak Produk

d. Merek

e. Garansi

2. Harga (X2) Sejumlah uang yang
diserahkan dalam
pertukaran pertukaran untuk
mendapatkan suatu barang
atau jasa.

a. Manfaat

b. Harga yang Tepat

c. Mutu Produk

d. Persaingan Harga

e. Informasi Harga

3. Saluran
Distribusi

(X3)

Aktivitas perusahaan untuk
membuat produk tersedia
bagi konsumen sasaran.

a. Saluran Distribusi

b. Lokasi

c. Persedian

d. Sarana dan Prasarana

e. Daerah pemasaran

4. Promosi
(X4)

Bauran Promosi merupakan
program komunikasi
pemasaran total sebuah
perusahaan yang terdiri dari
iklan, penjualan pribadi,
promosi penjualan dan
hubungan masyarakat yang
dipergunakan perusahaan
untuk mencapai tujuan iklan
da pemasarannya.

a. Periklanan

b. Personal Selling

c. Promosi Penjualan

d. Hubungan
Masyarakat

e. Direct Marketing

5. Keputusan
Pembelian

(X5)

Keputusan pembelian
adalah proses
pengintegrasian yang
mengkombinasikan
pengetahuan untuk
mengevaluasi dua atau lebih
perilaku alternatif dan
memilih salah satu

a. Pengenalan
Kebutuhan

b. Pencarian Informasi

c. Evaluasi Alternatif

d. Keputusan
Pembelian
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diantaranya. e. Perilaku Pembelian


