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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keripik Apel 

Tanaman apel merupakan salah satu jenis tanaman buah yang 

banyak dan mudah tumbuh di daerah tropis. Tanaman apel tumbuh 

di daerah dengan ketinggian 700-1200 meter diatas permukaan laut 

dengan suasana kering atau basah, salah satunya di daerah Batu 

(Subagyo dan Achmad, 2010). Terdapat empat varietas apel yang 

dikembangkan yaitu Manalagi, Anna, Rome Beauty, dan wangling. 

Pemanfaatan dan peningkatan nilai ekonomis terhadap apel lokal 

yaitu dengan membuat keripik apel (Sari dkk, 2012). 

   Keripik adalah makanan ringan yang tergolong dalam 

makanan ( snack food) yang tergolong jenis makanan crackers, 

yaitu yang bersifat kering dan renyah (Sukardi, dkk, 2011). Keripik 

adalah irisan buah atau umbi yang digoreng sampai kering dan 

garing. Keripik mempunyai kadar air terendah sehingga dapat 

disimpan lama (Deputi, 2011). Usaha keripik apel termasuk industri 

camilan yang tidak beresiko besar, sebab produknya dapat 

bertahan lama. Biasanya produk ini dijadikan sebagai buah tangan 

khas kota Malang dan Batu (Marimbo, 2004). Proses pengolahan 

keripik apel tidak memerlukan waktu yang lama dan panjang. 

Prosesnya sederhana, tidak memerlukan keterampilan yang cukup 

tinggi dan pada prinsipnya semua orang dapat melakukannya 

(Yulianti, dkk, 2009). 

2.2 Bauran Pemasaran 

Para pemasar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas 

pemasaran menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan 
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tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka, bauran 

pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran (Kotler, 

2000). Bauran pemasaran adalah alat yang digunakan secara 

terus menerus untuk mencapai tujuan dari kegiatan pemasaran. 

Unsur-unsur bauran pemasaran tersebut yaitu meliputi product, 

price, place dan promotion (Patma, 2013) 

Pemasaran memiliki empat prinsip dasar yang terdiri dari 

4P yaitu Product (Produk) Price (Harga), Place (Tempat) termasuk 

didalamnya adalah distribusi dan promosi (Ulina, 2008)Keempat 

kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan agar 

dapat berjalan dengan efektif jadi perusahaan tidak hanya memilih 

kombinasi yang terbaik saja, tetapi juga harus mengkoordinir 

berbagai macam elemen pada Marketing Mix untuk melaksanakan 

program pemasaran yang efektif (Suwarni, 2009). 

a. Product 

Produk merupakan kombinasi barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan kepada target pasar (Ulina, 2008). 

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari 

produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan dan 

keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas 

organisasi serta daya beli pasar (Saputra, 2008). 

b. Price 

Harga merupakan elemen penting dari bauran pemasaran 

karena akan berhubungan dengan kelangsungan hidup 

organisasi (Ulina,2008). Satuan moneter atau ukuran lainnya 
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termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau barang dan jasa 

(Rachmawati, 2011) 

c. Promotion 

Promosi adalah komunikasi informasi antara penjual dan calon 

pembeli atau pihak-pihak lain dalam saluran untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku (Suwarni,2009). Promosi 

mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi, menerima 

informasi dan mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan 

maupun belum terhadap organisasi. Pencapaian tujuan 

tersebut melipat melibatkan koordinasi komponen-komponen 

promosi (Ulina, 2008). 

d. Place 

Lokasi adalah suatu tempat dimana perusahaan itu melakukan 

kegiatan fisik. Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang 

paling mahal, sebab lokasi bisa menentukan ramai atau 

tidaknya pengunjung (Rachmawati, 2011). Saluran distribusi 

merupakan unsur dalam place, terdapat tiga aspek pokok yang 

berkaitan dengan strategi distribusi, yaitu sistem transportasi, 

penyampaian dan sistem pemilihan saluran distribusi (Suwarni, 

2009). 

 

2.3  Keputusan Pembelian 

  Keputusan pembelian menurut Nugroho (2003) adalah 

proses pengintegrasian yang mengkombinasikan sikap 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Proses 

keputusan konsumen bukanlah berakhir dengan pembelian, 
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namun berlanjut hingga pembelian tersebut menjadi 

pengalaman bagi konsumen dalam menggunakan produk yang 

dibeli tersebut. Pengalaman itu akan menjadi bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pembelian di 

masa depan (Ma’ruf, 2005). 

Menurut Kotler (2005) tahap evaluasi alternatif dan 

keputusan pembelian terdapat minat membeli awal, yang 

mengukur kecenderungan pelanggan untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu terhadap produk secara keseluruhan. Para 

ahli telah merumuskan proses pengambilan keputusan model 

lima tahap, meliputi: 

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. Menurut Engel 

(2011), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengaktifan kebutuhan, diantaranya waktu, perubahan 

situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan 

individu, dan pengaruh pemasaran. 

 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan 

terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen 

akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya 

(pencarian internal) dan mencari informasi dari luar 

(pencarian eksternal). Karakteristik konsumen dan faktor 
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situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Konsumen 

yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak 

mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari 

informasi. Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai 

senang mencari informasi (information seeker) akan 

meluangkan waktu untuk mencari informasi yang lebih 

banyak. Faktor situasi seperti keadaan psikologis, 

keterbatasan waktu, dan jumlah toko akan mempengaruhi 

pencarian informasi konsumen terhadap produk. 

(Sumarwan 2011) 

3. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan 

produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen. Menurut Setiadi (2003) pada saat 

proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan 

berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau 

atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka 

langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif 

pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, 

selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau 

merek yang akan dipilihnya. 

4. Keputusan Membeli 

Proses pengintergrasian yang mengkombinasi sikap 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya (Nugroho, 

2003). Proses keputusan pembelian bukanlah berakhir 

dengan pembelian, namun berlanjut hingga pembelian 
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tersebut menjadi pengalaman bagi konsumen dalam 

menggunakan produk yang dibeli tersebut. Pengalaman 

tersebut akan menjadi bahan dalam pengambilan 

keputusan di masa depan (Ma’ruf, 2006) 

5. Evaluasi Pasca Pembelian 

Evaluasi pasca pembelian yaitu konsumen mengambil 

tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada 

puas atau tidak puas. Penentuan puas dan ketidakpuasan  

dengan suatu pembelian terletak pada hubungan antara 

harapan konsumen dengan prestasi yang diterima dari 

produk. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan 

prestasi semakin besar ketidakpuasan konsumen ( Rusmin, 

2014). 

 

2.4 Kepuasan Konsumen 

Menurut Amir (2005), kepuasan konsumen adalah sejauh 

mana sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa 

yang diharapkan pelanggan. 

Kotler (2003), mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang 

atau kecewa terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapan. 

Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan suatu atau 

membuat sesuatu memadai (Tjiptono dan Candra, 2005). Menurut 

Oliver dalam Barnes (2003), kepuasan adalah tanggapan 

pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan. 

Dengan demikian, kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan (Soelasih, 2004). Jika 

kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan menjadi tidak 

puas dan apabila melebihi harapan maka pelanggan akan merasa 
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puas. Menurut Santoso (2006), kepuasan konsumen dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu harapan konsumen akan kinerja suatu produk 

dan kenyataan yang diterima setelah mengkonsumsi produk 

tersebut. Konsumen akan merasa puas jika kinerja produk sama 

atau bahkan melebihi harapan konsumen, begitu juga sebaliknya 

konsumen akan tidak puas jika kinerja produk  ternyata tidak sesuai 

dengan harapannya. Menurut Nasution (2005), kepuasan 

konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan harapan 

konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

harapan konsumen, antara lain: 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan 

transaksi dengan produsen produk. 

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari 

perusahaan maupun pesaing-pesaing. 

Menurut Santoso (2006), kepuasan konsumen mempunyai 

dampak terhadap loyalitas konsumen dan tingkat keluhan dampak 

terhadap loyalitas konsumen dan tingkat keluhan konsumen. Pada 

akhirnya konsumen yang loyal akan meningkatkan profit 

perusahaan, sehingga perusahaan harus berusaha untuk 

mempertahankan konsumen. Perusahaan banyak menggunakan 

berbagai cara untuk mempertahankan konsumen salah satunya 

adalah dengan memastikan kualitas produk atau jasa memenuhi 

harapan konsumen. Pemenuhan harapan akan menciptakan 

kepuasan bagi konsumen Sutarso (2008). Menurut Sundoro dan 

Karno (2009) dampak seorang konsumen merasa puas yaitu: 

1. membeli lebih banyak dan setia lebih lama 
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2. membeli jenis produk baru atau produk yang disempurnakan 

dari perusahaan. 

3. memuji-muji perusahaan dan produknya pada orang lain. 

4. kurang mempertahankan merek dan iklan pesaingnya dan 

kurang memperhatikan harga. 

5. menawarkan gagasan barang dan jasa kepada perusahaan 

6. lebih murah biaya pelayanannya daripada pelanggan baru 

karena transaksinya sudah rutin. 

 

2.5 Partial Least Square (PLS) 

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas 

hubungan suatu konstrak dan konstrak yang lain, serta hubungan 

suatu konstrak dan indikator-indikatornya. PLS yaitu inner model 

dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan 

antara konstrak dan indikator-indikatornya. Konstrak terbagi 

menjadi dua yaitu konstrak eksogen dan konstrak endogen. 

Konstrak eksogen merupakan konstrak penyebab, konstrak yang 

tidak dipengaruhi oleh konstrak lainnya. Konstrak eksogen 

memberikan efek kepada konstrak lainnya, sedangkan konstrak 

endogen merupakan konstrak yang dijelaskan oleh konstrak 

eksogen. Konstrak endogen adalah efek dari konstrak eksogen 

(Yamin dan Kurniawan, 2009). 

Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan 

bantuan softwaresmart PLS ver 2 for Windows langkah-langkah 

yang harus dilakukan yaitu meliputi (Aditya, 2009) 

1. Merancang model struktural (Inner Model) 

2. Merancang model pengukuran (Outer Model) 

3. Mengkonstruksi diagram jalur 
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4. Konversi diagram jalur ke sistem persamaan 

5. Estimasi koefisien jalur loading dan weight 

6. Evaluasi Goodness of Fit 

7. Pengujian hipotesis 

 

PLS merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk 

tujuan prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana individu 

bersifat formatif. Variabel laten berubah kombinasi linier dan 

indikatornya maka prediksi nilai dari variabel laten dapat dengan 

mudah diperoleh sehingga prediksi terhadap variabel laten yang 

dipengaruhinya juga dapat dengan mudah dilakukan (Ghozali, 

2008). Di dalam PLS variabel laten bisa berupa pencerminan 

indikatornya diistilahkan, dengan indikator refleksi 

(reflecsiveindicator). Disamping itu, variabel yang dipengaruhi oleh 

indikatornya formatif (formative indicator). 

Model indikator reflektif dikembangkan berdasarkan pada 

classicaltheory yang mengasumsikan bahwa variabel skor 

pengukuran konstruk merupakan fungsi dari true score ditambah 

error. Model indikator refleksif dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Indikator Refleksif 
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Ciri-ciri indikator Refleksif  adalah (Sumertajaya, 2008) 

1. Arah hubungan kausalitas seolah-olah dari konstruk ke indikator.  

2. Antar indikator diharapkan saling berkorelasi (memiliki internal 

consistency reability).  

3. Menghilangkan satu indikator dari model pengukuran tidak akan 

merubah makna dan arti konstruk.  

4. Menghitung adanya kesalahan pengukuran (error) pada tingkat 

indikator. 

Model formatif pada variabel kompetitif seolah-olah dari 

indikator ke variabel laten. Model indikator formatif dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Indikator Formatif 

 

Ciri-ciri indikator formatif adalah (Sumertajaya, 2008) 

1. Arah hubungan kausalitas seolah-olah dari indikator ke konstruk. 

2. Antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi (tidak diperlukan 

uji konsistensi internal atau alpha cronbach). 
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3. Menghilangkan satu indikator berakibat berubah makna dan 

konstruk 

4. Kesalahan pengukuran diletakkan pada tingkat konstruksi 

(zeta). 

 

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra(2013) 

menunjukkan variabel produk, harga, tempat dan promosi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumen membeli 

produk Furniture pada PT. Aneka Regalindo di Sidoarjo. Hal 

tersebut dapat diindikasikan dengan tingkat signifikansi masing-

masing variabel tersebut tidak melebihi α = 5%.Hasil pengujian 

koefisien determinasi parsial menunjukkan variabel promosi 

memiliki nilai koefisien determinasi yang tertinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap konsumen membeli produk Furniture pada PT. 

Aneka Regalindo di Sidoarjo. 

Menurut Pertiwi(2016) tentang Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Survei pada 

Konsumen Baker’s King Donuts & Coffee di MX Mall Malang). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 19,169dengan signifikansi pada 0,000. Ftabel yang 

diketahui dengan alpha5% atau 0,05 sebesar 2,45. Hasil 

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Fhitunglebih besar dari 

Ftabel, yaitu 19,169> 2,45dengan signifikansi yang lebih kecil 

dibandingkan alpha, yaitu 0,000 < 0,005. Berdasarkan hasil uji t 

dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel bebas yang secara 

parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan 
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Pembelian yaitu Produk, Promosi, dan lokasi, sedangkan variabel 

yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan 

pembelian adalah variabel Harga. Variabel yang dominan 

terhadap keputusan pembelian adalah promosi. 

Amathobariah (2014) tentang Pengaruh Bauran 

Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 

Restoran Beringin Cabang Diponegoro Pontianak. Berdasarkan 

hasil analisis Secara simultan, produk, harga, tempat, promosi, 

orang, proses dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada Restoran Beringin Cabang 

Diponegoro Pontianak. secara parsial, hanya bukti fisik yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 

sedangkan produk, harga, tempat, promosi, orang, proses 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 

tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik memiliki korelasi 

yang sangat kuat dan berkontribusi besar terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 


