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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk

telah dilakukan oleh banyak penelitian.Hal ini mengindikasikan bahwa adanya faktor yang

berpengaruh terhadap keputusan pembelian suatu produk sehingga sesuai dengan keinginan

konsumen.

Kajian penelitian tersebut akan diuraikan pada penjelasan ini. Dalam penelitian Ardiny

(2002) berdasarkan analisis Fishbein, Frisian Flag mendapatkan nilai kekuatan kepercayaan

tertinggi sekitar 5,16, Ultra dengan nilai 4,85. Indomilk dengan nilai 2,75 dan Milo dengan

nilai -2,08. Artinya merek Milo kurang memenuhi atribut merek yang diinginkan.

Berdasarkan analisis Biplot yaitu perhitungan jarak dekat posisi relatif produk merek Frisian

Flag dan merek Ultra berada dekat dengan atribut-atribut ketersediaan, aroma, kekentalan,

cita rasa, rasa, harga dan merek Untuk strategi pemasaran, untuk bauran produk berdasarkan

atribut yang dinilai pada riset konsumen terlihat bahwa susu cair kemasan dengan merek

Ultra dan Frisian Flag memiliki atribut yang diinginkan oleh konsumen.

Astriyendy ( 2006 ) Berdasarkan hasil analisis Regresi Linier Sederhana menunjukkan

adanya pengaruh yang positif antara atribut produk terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan hasil analisis Koefisien Korelasi Product Moment menunjukkan adanya

hubungan yang kuat diantaranya variabel atribut produk dengan variabel keputusan

pembelian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan telah terbukti atau teruji

bahwa terdapat pengaruh variabel atribut produk terhadap variabel keputusan pembelian.

Berdasarkan uji Determinasi menunjukkan bahwa adanya pengaruh Atribut produk terhadap

keputusan pembelian.

Rivano (2006) melakukan penelitian mengenai analisis perilaku konsumen susu L-

Men di Kota Depok. Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada

responden yang berisi pertanyaan tertutup, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari studi

literatur yang berhubungan. Pengambilan sampel ini dilakukan secara sengaja (purposive).

Berdasarkan Rumus Slovin ditentukan jumlah responden susu L-Men sebanyak 100 orang.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, Importance-Performance Analysis ( IPA

), dan Model Fishbein. Sebagian besar responden produk susu L-men adalah mahasiswa
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dengan range usia 17-24 tahun. Rata-rata umur responden secara responden secara

keseluruhan adalah 24 tahun dan kebanyakan belum menikah. Berdasarkan analisis data

didapatkan bahwa sikap keseluruhan responden terhadap produk L-Men adalah baik. Atribut

dengan penilaian sikap terbaik oleh responden adalah kejelasan tanggal kadaluarsa, label

halal dan nilai gizi. Dari analisis Importance-Performance Analysis ( IPA ) didapatkan bahwa

atribut yang termasuk dalam kuadran pertahankan prestasi adalah atribut efek pada tubuh,

kejelasan tanggal kadaluarsa, nilai gizi, tanpa bahan pengawet dan label halal.

1.2 Susu UHT

Ultra High Temperature adalah proses pemanasan susu denga suhu yang sangat tinggi

, yaitu 135°C-150°C dengan waktu yang cepat, 3-10 detik. Susu dikemas secara aseptik

dalam karton ( aseptic filling ) tanpa terjadi rekontaminasi. Waktu pemanasan yang amat

singkat ditujukan untuk mencegah kerusaka nutrisi susu dan memepertahankan kualitas

organoleptik. Dengan cara ini. susu relatif tidak berubah seperti susu segar/raw material (

Susilorini dan Sawitri, 2007 )

Ultra High Temperature (UHT) adalah sterilisasi pangan sebelum pengemasan,

kemudian diisikan kedalam tempat yang sudah steril. Sterilisasi merupakan usaha untuk

membebaskan bahan dari semua mikroorganisme yang ada ternasuk spora. Pada umumnya

spora bakteri mempunyai sifat lebih tahan terhadap panas, maka sterilisasi biasanya

dilakukan dengan suhu dan tekanan tinggi, yaitu pada suhu 135°C pada selama 3- 4 detik.

 Proses Susu UHT

Susu cair segar UHT dibuat dari susu cair segar yang diolah menggunakan pemanasan

dengan suhu tinggi dan dalam waktu yang sangat singkat untuk membunuh seluruh mikroba,

sehingga memiliki mutu yang sangat baik.Secara kesuluruhan faktor utama penentu mutu

susu UHT adalah bahan baku, proses pengolahan dan pengemasannya.

Bahan baku susu UHT cair segar adalah susu segar yang memiliki mutu tinggi

terutama dalam komposisi gizi. Hal ini didukung oleh perlakuan pra panen hingga pasca

panen yang terintegrasi. Pakan sapi harus diatur agar bermutu baik dan mengandung zat-zat

gizi yang memadai, bebas dari antibiotika dan bahan-bahan toksis lainnya. Dengan demikian,

sapi perah akan menghasilkan susu dengan komposisi gizi yang baik. Mutu susu segar juga

harus didukung oleh cara pemerahan yang benar termasuk di dalamnya adalah pencegahan

kontaminasi fisik dan mikrobiologis dengan sanitasi alat pemerah dan sanitasi pekerja. Susu
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segar yang baru diperah harus diberli perlakuan dingin termasuk transportasi susu menuju

pabrik.

Pengolahan di pabrik untuk mengkonversi susu segar menjadi susu UHT juga harus

dilakukan dengan sanitasi yang maksimum yaitu dengan menggunakan alat-alat yang steril

dan meminimumkan kontak dengan tangan. Seluruh proses dilakukan secara aseptik.

Susu UHT dikemas secara higienis dengan menggunakan kemasan aseptik multilapis

berteknologi canggih. Kemasan multilapis ini kedap udara sehingga bakteri pun tidak dapat

masuk ke dalamnya. Karena bebas bakteri perusak minuman, maka susu UHT pun tetap segar

dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu kemasan multilapis susu UHT ini juga kedap cahaya

sehingga cahaya ultra violet tak akan mampu menembusnya dengan terlindungnya dari sinar

ultra violet maka kesegaran susu UHT pun akan tetap terjaga. Setiap kemasan aseptik

multilapis susu UHT disterilisasi satu per satu secara otomatis sebelum diisi dengan susu.

Proses tersebut secara otomatis dilakukan hampir tanpa adanya campur tangan manusia

sehingga menjamin produk yang sangat higienis dan memenuhi standar kesehatan

internasional.

Susilorini dan Sawitri ( 2007 ) menyatakan bahwa teknologi UHT dan kemasan

aseptik multilapis menjamin susu UHT bebas bakteri dan tahan lama tidak membutuhkan

bahan pengawet dan tak perlu disimpan di lemari pendingin hingga 10 bulan setelah

diproduksi.

Keunggulan Susu UHT :

1. Aman untuk dikonsumsi, karena telah bebas dari mikroba pembusuk dan mikroba

penyebab penyakit, memiliki warna, rasa dan penampakan yang mirip susu sapi

segar, susu bersifat awet dan tanpa bahan pengawet, sangat praktis untuk

dikonsumsi dan tidak membutuhkan lemari pendingin, mengandung zat gizi yang

sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan tubuh yang optimal.

2. Waktu simpannya yang sangat panjang pada susuh kamar yaitu mencapai 6-10

bulan tanpa bahan pengawet dan tidak perlu dimasukkan ke lemari pendingin.

Jangka waktu ini lebih lama dari umur simpan produk susu cair lainnya seperti

susu pasteurisasi. Selain itu susu UHT merupakan susu yang sangat higienis

karena bebas dari seluruh mikroba (patogen/penyebab penyakit dan pembusuk)

serta spora sehingga potensi kerusakan mikrobiologis sangat minimal, bahkan

hampir tidak ada. Kontak panas yang sangat singkat pada proses UHT

menyebabkan mutu sensori (warna, aroma dan rasa khas susu segar) dan mutu zat

gizi, relatif tidak berubah.
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3. Proses pengolahan susu cair dengan teknik sterilisasi atau pengolahan menjadi

susu bubuk sangat berpengaruh terhadap mutu sensoris dan mutu gizinya terutama

vitamin dan protein. Pengolahan susu cair segar menjadi susu UHT sangat sedikit

pengaruhnya terhadap kerusakan protein. Di lain pihak kerusakan protein sebesar

30 persen terjadi pada pengolahan susu cair menjadi susu bubuk.

4. Kerusakan protein pada pengolahan susu dapat berupa terbentuknya pigmen

coklat (melanoidin) akibat reaksi Maillard. Reaksi Mallard adalah reaksi

pencoklatan non enzimatik yang terjadi antara gula dan protein susu akibat proses

pemanasan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama seperti pada proses

pembuatan susu bubuk. Reaksi pencoklatan tersebut menyebabkan menurunnya

daya cerna protein.

5. Proses pemanasan susu dengan suhu tinggi dalam waktu yang cukup lama juga

dapat menyebabkan terjadinya rasemisasi asam-asam amino. Reaksi pencoklatan

(Maillard) dan rasemisasi asam amino telah berdampak kepada menurunnya

ketersedian lisin pada produk-produk olahan susu. Penurunan ketersediaan lisin

pada susu UHT relatif kecil yaitu hanya mencapai 0-2 persen. Pada susu bubuk

penurunannya dapat mencapai 5-10 persen.

1.3 Pemasaran

1.3.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan yang dilakukan oleh semua perusahaan

dalam usahanya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pemasaran tidak sekedar

menyampaikan produk dari perusahaan kepada konsumen, tapi lebih dari itu. Proses

pemasaran mencakup segmentasi pasar, menentukan target konsumen yang berpotensi

menggunakan produk perusahaan, memilih dan menetapkan posisi pada pasar sasaran. Pada

saat ini umumnya perusahaan yang dapat bertahan di pasar yang makin ketat persaingannya,

karena memiliki satu kesamaan yaitu fokus kepada konsumen ( Consumen Oriented ) dan

sangat berkomitmen pada pemasaran.

Definisi pemasaran menurut Kotler ( 2000 ) adalah suatu proses sosial dan manajerial

dimana individu atau kelompok dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan

dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan

pihak lain.
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Menurut Swastha dan Irawan ( 2001 ) mendefinisikan pemasaran sebagai sistem

keseluruhan dari kegiatan usaha yang dibutuhkan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial .

2.3.2 Bauran Pemasaran

Bauran Pemasaran ( Marketing Mix ) yaitu kumpulan variabel yang merupakan inti

dari kegiatan pemasaran, dimanan variabel-variabel tersebut sering disebut 4P, yang terdiri

dari Product ( produk), Price ( Harga ), Place ( tempat atau distribusi ), dan Promotion (

promosi ).

Yazid ( 2001 ) untuk perusahaan jasa bauran pemasaran tersebut ditambah lagi

dengan 3P yang lain yaitu Process ( proses ), People ( Manusia ), Physical evidence ( bukti

fisik ).

1.4 Produk

2.4.1 Pengertian Produk

Tjiptono ( 2002 ) mendefinisikan produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan

oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli ,digunakan , atau dikonsumsi pasar

sebagai alat pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.

Rambat dan Ahmad ( 2006 ) menyatakan konsumen tidak hanya membeli fisik dari

produk tetapi manfaat dan nilai produk yang disebut “ the offer “. Keunggulan produk jasa

terletak pada kualitasnya, yang mencakup keandalan, ketanggapan , keunikan, kepastian, dan

empati. “

Kotler ( 2002 ) menyatakan bahwa produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang

dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk-produk

yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti,

organisasi dan gagasan.

2.4.2 Karakteristik Produk

Menurut Sunarto (2006), kualitas produk (product quality) didefinisikan sebagai evaluasi

menyeluruh konsumen atas kebaikan kinerja barang atau jasa. Hal utama yang penting untuk
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menilai kinerja produk adalah dimensi apa yang digunakan konsumen untuk melakukan

evaluasinya. Dimensi kualitas jasa maupun produk dijelaskan sebagai berikut.

a. Dimensi Kualitas Jasa

1. Berwujud, termasuk fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan perorangan.

2. Reliabilitas, kemampuan personil untuk melaksanakan secara bebas dan

akurat.

3. Tanggapan, konsumen diberikan pelayanan dengan segera.

4. Jaminan, pengetahuan dan etika pegawai, serta kemampuan mereka untuk

membangkitkan kepercayaan dan keyakinan konsumen.

5. Empati, kepedulian akan kemampuan pegawai dan perhatian individu.

b. Dimensi Kualitas Produk

1. Kinerja, kinerja utama dari karakteristik pengoperasian.

2. Fitur, jumlah panggilan dan tanda sebagai karakteristik utama tambahan.

3. Reliabilitas, profitabilitas kerusakan atau tidak berfungsi.

4. Daya tahan, umur produk.

5. Pelayanan, mudah dan cepat diperbaiki.

6. Estetika, bagaimana mudah dilihat, dirasakan, dan didengar.

7. Sesuai dengan spesifikasi, setuju akan produk yang menunjukkan tanda

produksi.

8. Kualitas penerimaan, kategori tempat termasuk pengaruh citra merek dan

faktor-faktor tidak berwujud lainnya yang dapat mempengaruhi persepsi

konsumen atas kualitas.

2.4.3 Atribut Produk

Tjiptono ( 2002 ) menyatakan bahwa atribut produk adalah unsur – unsur produk yang

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian,

dimana atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan ( garansi ), pelayanan , dan

sebagainya. Atribut-atribut produk dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen, yang mana semakin lengkap dan komplit atribut sebuah produk,

semakin besar peluang produk tersebut untuk diminati oleh konsumen. Sedangkan menurut

Simamora ( 2002 ) bahwa atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan

konsumen dalam mengambil keputusan tentang pembelian suatu merek ataupun kategori

produk, yang melekat pada produk atau menjadi bagian produk itu sendiri. Atribut produk
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yang disebutkan seperti harga, merek, kualitas , kemasan, kelengkapan fungsi ( fitur ), desain

serta layanan purna jual. Apabila suatu produk memiliki atribut atau sifat-sifat yang sesuai

dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh

konsumen. Produk yang sesuai dengan harapan tentu saja akan dianggap cocok oleh

konsumen. Produk yang sesuai dengan harapan tentu saja akan lebih memungkinkan akan

dibeli oleh konsumen.

1.5 Harga

2.5.1 Pengertian Harga

Rahman ( 2008 ) harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam

pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran /marketing

mix ( 4P = product, price, place, promotion / produk, harga, distribusi , promosi ). Harga

adalah suatu nilai tukar dari produk barang manapun jasa yang dinyatakan dalam satuan

moneter.

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga

menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan

produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan

menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi

keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan.

Rivano ( 2006 ) penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan

persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan. Persaingan yang semakin

tajam dewasa ini sangat terasa dalam pasar pembeli (buyer market) peranan harga sangat

penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang tercermin

dalam target pasar perusahaan. Dengan kata lain, penetapan harga mempengaruhi

kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan mengenai konsumen.

2.5.2 Tujuan Penetapan Harga

1. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya

Dengan menetapkan harga yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang

untung yang optimal.

2. Mempertahankan perusahaan

Dari marjin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya

operasional perusahaan. Contoh : untuk gaji/upah karyawan, untuk bayar tagihan
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listrik, tagihan air bawah tanah, pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan

lain sebagainya.

3. Menggapai ROI (Return on Investment)

Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang ditanam pada

perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan mempercepat tercapainya

modal kembali / roi.

4. Menguasai Pangsa Pasar

Dengan menetapkan harga rendah dibandingkan produk pesaing, dapat

mengalihkan perhatian konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran.

5. Mempertahankan status quo

Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga

yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.

2.5.3 Cara / Teknik / Metode Penetapan Harga Produk

1. Pendekatan Permintaan dan Penawaran (supply demand approach)

2. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan

(equilibrium price) dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen

dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama

dengan jumlah yang ditawarkan.

3. Pendekatan Biaya (cost oriented approach)

4. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen

dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan

break even analysis.

5. Pendekatan Pasar (market approach)

6. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung

variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi

politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain.

2.6 Promosi

2.6.1 Pengertian Promosi

Promosi meliputi semua alat-alat dalam kombinasi pemasaran yang peranan utamanya

adalah untuk mengadakan komunikasi yang sifatnya membujuk promosi merupakan suatu
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proses komunikasi dari penyampaian amanat atau berita tentang produk/barang atau jasa dari

penjual kepada para pembeli potensial (konsumen).

Promosi adalah bersangkutan dengan metode komunikasi yang ditujukan kepada

pasar yang menjadi target tentang produk yang tepat yang dijual pada tempat yang tepat

dengan harga yang tepat. Promosi mencakup penjualan oleh perseorangan, penjualan massal

dan promosi penjualan. Adapun tujuan dari pada perusahaan melakukan promosi menurut

Tjiptono ( 2002 ) adalah menginformasikan (informing), mempengaruhi dan membujuk

(persuading) serta mengingatkan (reminding) pelangggan tentang perusahaan dan bauran

pemasarannya. Sistaningrum ( 2002 ) menjelaskan tujuan promosi adalah empat hal, yaitu

memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah laku serta

mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan.

Pada prinsipnya antara keduanya adalah sama, yaitu sama-sama menjelaskan bila

produk masih baru maka perlu memperkenalkan atau menginformasikan kepada konsumen

bahwa saat ini ada produk baru yang tidak kalah dengan produk yang lama. Setelah

konsumen mengetahui produk yang baru, diharapkan konsumen akan terpengaruh dan

terbujuk sehingga beralih ke produk tersebut. Pada akhirnya, perusahaan hanya sekedar

mengingatkan bahwa produk tersebut tetap bagus untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan karena

banyaknya serangan yang datang dari para pesaing.

2.6.2Bauran Promosi

Swastha dan Irawan (2001) 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.Dapat dilihat 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).

Pengembangan strategi promosi yang efektif sangat bergantung pada seberapa baik

perusahaan melakukan tahap-tahap awal dalam proses manajemen pemasaran, khususnya

yang berhubungan dengan pemahaman perilaku pembeli, segmentasi pasar, analisa

persaingan , penetapan pasar sasaran, dan penentuan posisi produk. Strategi promosi dapat

dilakukan melalui penggunaan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas .
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2.7 Distribusi Produk

2.7.1 Pengertian Distribusi Produk

Rahman ( 2008 ) distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk dari produsen ke

konsumen pada waktu yang tepat. Oleh karena itu distribusi merupakan salah satu kebijakan

pemasaran yang mencakup penentuan saluran pemasaran (marketing channels) dan distribusi

fisik (physical distribution).

2.7.2 Persediaan Produk

Rahman ( 2008 ) tingkat ketersediaan produk dapat diukur dengan menggunakan

tingkat siklus layanan atau fill rate dan metrik kepuasan pelanggan untuk jumlah permintaan

dari persediaan yang tersedia. Tingkat ketersediaan produk merupakan salah satu langkah

utama respon rantai pasokan. Ketersediaan produk tingkat tinggi bertujuan untuk

meningkatkan respon dan menarik pelanggan, sehingga meningkatkan pendapatan untuk

rantai pasokan. Namun, tingkat ketersediaan produk yang tinggi memerlukan persediaan

besar, yang meningkatkan biaya rantai pasokan. Oleh karena itu, rantai pasokan harus

mencapai keseimbangan antara tingkat ketersediaan dan biaya persediaan. Tingkat optimal

ketersediaan produk adalah salah satu yang memaksimalkan profitabilitas rantai pasokan.

2.8 Pentingnya Equitas dan Konsep Merek

2.8.1 Definisi Ekuitas Merek

Menurut Kotler dan Gary ( 2003 ) ekuitas merek merupakan nilai suatu merek

berdasarkan seberapa kuat nilai merek tersebut memilki nilai loyalitas merek, kesadaran

konsumen akan merek tersebut, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan berbagai

aset lainnya seperti paten, merek dagang dan hubungan jaringan distribusi.

Shadat ( 2009 ) memberikan pengertian bahwa ekuitas merek adalah serangkaian aset

dan kewajiban yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan symbol yang menambah atau

nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan atau pelanggan.

Ekuitas merek merupakan sebuah fase yang dengan cepat bergerak ke dalam aliran

utama setelah menghabiskan seluruh hidup dalam dinding departeman pemasaran. Ekuitas

adalah jumlah total berbagai nilai yang berbeda dilekatkan orang kepada suatu merek, yang

terdiri dari campuran faktor emosional dan praktis.
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2.8.2 Konsep Merek

Beberapa produsen membedakan aspek psikologi merek dengan aspek pengalaman.

Aspek pengalaman merupakan gabungan seluruh point pengalaman berinteraksi dengan

merk, atau sering disebut brand experience. Aspek psikologis, sering direferensikan sebagai

brand image, adalah citra yang dibangun dalam alam bawah sadar konsumen melalui

informasi dan ekspektasi yang diharapkan melalui produk atau jasa. Pendekatan yang

menyeluruh dalam membangun merk meliputi struktur merk, bisnis dan manusia yang terlibat

dalam produk.

Pengembangan konsep merupakan proses yang kreatif, karena berbeda dari

positioning. Konsepterus berubah sesuai dengan daur hidup produk yang bersangkutan.

Konsep yang baik adalah konsep yang dapat mengkomunikasikan semua elemen brand

value dan brand positioning yang tepat, sehingga brand image dapat terus ditingkatkan.

2.9 Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah perilaku yang konsumen tunjukkan dalam mencari,

menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang dan jasa yang mereka anggap akan

memuaskan kebutuhan mereka.

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan

pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi

memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Konsumen adalah seseorang yang

menggunakan barang atau jasa. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan

yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas

barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan dan harga barang di pasar. Mereka

mampu memprediksi julah penerimaan untuk suatu periode konsumsi.

Perusahaan yang berorientasi pada konsumen harus mengetahui perilaku

konsumennya. Informasi perilaku konsumen tersebut dapat memberikan Gambaran mengenai

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan mampu memenuhinya.

Perilaku konsumen didefinisikan oleh Lamb ( 2000 ) sebagai proses seorang

pelanggan dalam membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan membuang

barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang memengaruhi

keputusan pembelian dan penggunaan produk. Husein (2005) perilaku konsumen adalah

suatu studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan
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perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Husein (2005)

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan aktivitas

individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau

dapat mempergunakan barang-barang dan jasa.

The American Marketing Association (Setiadi, 2008) mendefinisikan perilaku

konsumen sebagai berikut: “Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi

dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran

dalam hidup mereka (American Marketing Association). Dari definisi tersebut terdapat 3

(tiga) ide penting, yaitu :

1. Perilaku konsumen adalah dinamis

Perilaku konsumen dikatakan dinamis karena perilaku seseorang konsumen, grup

konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Sifat

yang dinamis tersebut menyebabkan pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat

menantang.

2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi

Perilaku konsumen di dalamnya terdapat interaksi antara pemikiran, perasaan dan

tindakan manusia serta lingkungan. Perusahaan akan dapat memuaskan kebutuhan dan

keinginan konsumen apabila perusahaan dapat memahami bagaimana interaksi tersebut

mempengaruhi konsumen.

3. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran.

Perilaku konsumen melibatkan pertukan antar manusia. Dengan kata lain seseorang

memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai gantinya.

Elemen penting dari perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan

kegiatan fisik. Kedua elemen tersebut melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan

mempergunakan barang-barang dan jasa ekonomis.

2.10 Keputusan Pembelian

Lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah

pembelian. Model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan

berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen tentu akan melewati kelima tahap ini

untuk setiap pembelian yang mereka buat. Gambar berikut ini melukiskan proses tersebut :
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Gambar 2 . Proses Keputusan Pembelian
Sumber : Kotler ( 2004 )

1. Pengenalan masalah ( Need Recognition )

Pengenalan kebutuhan, atau pengenalan masalah, seseorang akan merasakan adanya

stimuli untuk membeli sesuatu. Stimuli ini bisa datang dari dalam ( internal ), misalnya

seseorang merasa lapar, atau karena dorongan dari luar ( external ), misalnya ingin mentraktir

teman, atau karena faktor iklan makanan.

2. Pencarian informasi ( Information Research )

Pencarian informai mengenai mau membeli apa, model bagaimana, dimana, dan

sebagainya, maka seseorang mencari informasi yang dapat diperoleh dari sumber pribadi

seperti keluarga, teman, tetangga. Sumber komersial seperti iklan, tenaga penjual, melihat

display. Dari sumber publik seperti media masa, surat kabar, televisi, radio , dan lain-lain,

dan dari pengalaman masa lalu, pernah menggunakan sesuatu produk, atau melihat produk

tersebut.

3. Evaluasi Alternatif ( Evaluation of Alternatives )

Evaluasi alternatif dalam hal ini konsumen sangat berbeda evaliasinya karena

tergantung pada pilihan atribut produk, sesuai atau tidak dengan keinginan mereka, setiap

konsumen juga berbeda tingkat pemenuhan kebutuhan mereka, ada yang sangat mendesak,

ada yang tidak begitu mendesak, masih bisa ditunda lain kali. Akhirnya pertimbangan

konsumen ialah kepuasan total terhadap alternatif yang ia ambil. Misalnya terhadp produk

TV dinilai Gambar, warna, harga.

4. Keputusan Pembelian ( Puchase Decision )

Keputusan membei adalah tahap yang harus diambil setelah melalui tahapan di atas .

Bila konsumen mengambil keputusan, maka ia akan mempunyai serangkaian keputusan

menyangkut jenis produk, merek, kualitas, model, waktu, harga, cara pembayaran dan

sebagainya, kadang-kadang dalam pengambilan keputusan ini ada saja pihak lain yang

memberi pengaruh terakhir, yang dipertimbangkan kembali, sehingga dapat merubah seketika

keputusan semula.

5. Perilaku Pasca Pembelian ( Pospurchase Behavior )

Perilaku Pasca

Pembelian
Pencarian

informasi

Evaluasi

Alternatif

Kepuasan

Pembeli

Pengenalan

Kebutuhan
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Perilaku pasca pembelian ini sangat ditentukan oleh pengalaman konsumen dalam

mengkonsumsi produk yang ia beli. Jika konsumen memutuskan untuk membeli, maka

konsumen tersebut akan membuat lima sub-keputusan, yaitu :

a) Keputusan merek yang dipilih (brand decision)

b) Keputusan toko yang dipilih (vendor decision)

c) Keputusan mengenai jumlah (quantity decision)

d) Keputusan mengenai waktu pembelian (time decision)

e) Keputusan mengenai cara pembayaran (payment method decision)

Proses keputusan pembelian seseorang dimulai dengan pengenalan masalah atau

kebutuhan yang disadari sebagai perbedan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan

yang diinginkan.

2.11 Hubungan Atribut Produk Dengan Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan diterima atau

tidaknya suatu produk oleh konsumen. Konsumen hanya akan membeli produk yang

dianggap bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Produk sendiri memiliki atribut-

atribut yang harus dipertimbangkan, yaitu unsur-unsur produk yang dianggap penting oleh

konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Menurut

Gitosudarmo ( 1995 ) ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam mengembangkan suatu

produk yaitu :

1. Perlu mengetahui atribut dominan yang menjadi pertimbangan konsumen

dalam memilih produk.

2. Perlu mengetahui posisi atribut produk perusahaan dibandingkan dengan

atribut yang sama dengan produk pesaing.

3. Perlu mengetahui jumlah penjualan dan pangsa pasar perusahaan bagi

produknya.

4. Perlu mengetahui kedudukan produk pesaing di pasar yang sama

Hubungan antara atribut produk dan keputusan pembeli sangat erat, karena

dengan mengetahui atribut produk yang paling penting bagi konsumen,

perusahaan dapat membuat kombinasi atribut atau karakteristik produk yang

sesuai dengan kehendak konsumen sasaran. Pengetahuan tersebut juga dapat

dijadikan dasar bagi kegiatan pengmbangan atau penyempurnaan produk di

masa yang akan datang.


