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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pahar (2008) yang melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumsi Daging Sapi Rendah 

Lemak (Studi Kasus di Supermarket Giant Poins Square dan Giant 

Pondok Gede Jakarta. Penelitian ini merupakan survey terhadap 

konsumen yang membeli daging sapi rendah lemak. Penelitian ini 

dilaksanakan di wilayah Jakarta, khususnya di Supermarket Giant 

Poins Square dan Giant Pondok Gede Jakarta. Pemilihan tempat 

tersebut dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

mempertimbangkan bahwa Supermarket-supermarket tersebut 

memiliki tingkat keramaian yang cukup tinggi, mempunyai fasilitas 

lengkap dan merupakan supermarket yang cukup besar di kota 

Jakarta yang menyediakan daging sapi lokal maupun impor, 

khususnya daging sapi rendah lemak. Data yang digunakan berupa 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan 

wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari majalah, buku, internet dan studi literatur 

yang terkait dengan topik penelitian. Analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis regresi logit. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menganalisis identitas umum responden dan 

karakteristik responden. Analisis regresi logit digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

daging sapi rendah lemak.Secara umum responden yang banyak 

mengkonsumsi daging sapi rendah lemak adalah sebanyak 44 orang 

(62,9%) yang terdiri dari wanita sebanyak 38 orang (86,4%) dan pria 

sebanyak 6 orang (13,6%). Umur responden yang paling banyak 

dijumpai adalah umur 31-40 tahun (41,0%) dengan jumlah anggota 

keluarga sebanyak 5-7 orang (63,6%). Adapun tingkat pendapatan 

keluarga adalah lebih besar sama dengan Rp 3.000.000sebanyak 42 
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orang (95,5%) dengan pekerjaan bukan pegawai negeri sebanyak 41 

orang (93,2%) dengan latar pendidikan rata-rata S1 sebanyak 22 

orang (50%). Tempat pembelian yang nyaman bagi konsumen adalah 

di supermarket sebanyak 32 orang (72,7%). Adapun jenis daging 

sapi rendah lemak yang paling banyak dibeli adalah has dalam 

(tenderloin) sebanyak 21 orang (47,7%) dengan rata-rata pembelian 

sebanyak 1-2 kg/bulan (52,3% atau sebanyak 23 orang). Alasan 

konsumen mengkonsumsi daging sapirendah lemak adalah untuk 

kesehatan mereka sendiri sebanyak 21 orang (47,7 %). Daging sapi 

rendah lemak yang mereka konsumsi adalah daging sapi rendah 

lemak impor dengan pertimbangan cita rasanya yang enak sebanyak 

11 orang (40,7%). 

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap keputusan 

pembelian daging sapi rendah lemak adalah variabel umur 

responden, variabel pekerjaan yaitu bukan pegawai negeri serta 

tingkat pendidikan responden. Faktor-faktor yang tidak berpengaruh 

nyata terhadap keputusan pembelian daging sapi rendah lemak 

adalah variabel jenis kelamin, jumlah anggota keluarga dan tingkat 

pendapatan. Nilai Odds Ratio digunakan untuk melihat seberapa 

besar kecenderungan seseorang mengkonsumsi daging sapi rendah 

lemak yang dipengaruhi oleh variable bebas tertentu. Nilai Log 

likelihood digunakan untuk menduga keseluruhan model atau untuk 

melihat spesifikasi dan kesesuaian model pada regresi logistik. Nilai 

Log likelihood adalah -39,024, nilai uji G adalah 14,311 dengan nilai 

p = 0,026. hal iniberarti terdapat sekurang-kurangnya satu variable 

yang berpengaruh terhadap keputusan konsumsi daging sapi rendah 

lemak. Karakteristik konsumen dibutuhkan untuk mengetahui ukuran 

pasar sasaran dan media yang harus digunakan agar jangkauannya 

efisien. Berdasarkan variabel yang berpengaruh, strategi yang 

diterapkan bagi pihak pemasar adalah dengan memperhatikan 

penampilan fisik daging sapi rendah lemak lokal dan adanya harga 

yang lebih kompetitif sehingga sesuai dengan keinginan konsumen. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiqri (2003) mengenai 

Preferensi Konsumen Supermerket Di Bogor Terhadap Kualitas 

Daging Sapi Ditinjau dari Aspek Lemak Intramuskuler (Marbling) 

bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen supermarket 

terhadap kualitas daging sapi ditinjau dari aspek lemak intramaskuler 

dan mengetahui jenis lemak intramaskuler pada daging sapi yang 

dihasilkan oleh peternak lokal. Alat analisis yang digunakan adalah 

hanya secara deskiptif yaitu dengan membuat suatu gambaran 

tentang karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, penghasilan serta preferensi konsumen 

terhadap kualitas daging. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang membeli 

dagingsapi di supermarket Bogor dalam hal ini adalah di Matahari 

dan Hero umumnya adalah wanita sebesar 68,3% dan pria sebesar 

31,7%. Hal ini memang beralasan karena wanita lebih sering dan 

senang berbelanja. Sebagian besar konsumen yang berbelanja di 

supermarket Matahari memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik 

dilihat dari pendidikan formal yang ditempuh, sebagian besar 

berpendidikan akademi atau sarjana. Konsumen di Supermarket 

Matahari yang mendapat pendidikan sampai tingkat akademi atau 

sarjanamencapai 63,3% dan yang mendapat pendidikan SLTA 

sebanyak 36,7% sedangkan di Supermarket Hero, konsumen yang 

mencapai pendidikan sampai tingkat sarjana berjumlah 56,7% dan 

yang berpendidikan SLTA sebanyak 43,3%. Konsumen dengan 

tingkat pendidikan SD dan SLTP tidak ditemukan pada kedua 

supermarket tersebut. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa 

konsumen yang berbelanja daging sapi segar di supermarket 

sebagian besar berpendidikan tinggi. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan 

konsumen padakedua Supermarket Matahari maupun Hero sebagian 

besar adalah ibu rumah tangga dan pegawai swasta. Konsumen di 

Supermarket Matahari yaitu ibu rumah tangga merupakan pekerjaan 
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konsumen yang terbanyak yaitu 43,4% sedangkan diSupermarket 

Hero pekerjaan konsumen yang terbanyak adalah pegawai swasta 

sebanyak 30,0%. Keadaan ini menggambarkan bahwa ibu rumah 

tangga yang bertugas untuk berbelanja dan menyiapkan makanan 

bagi keluarga sertamemiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan 

jenis pekerjaan lain seperti pegawai swasta. 

Konsumen di Supermarket Matahari yang berpenghasilan satu 

juta rupiah keatas berjumlah 73,4% dan konsumen Supermarket 

Hero berjumlah 43,3%. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang 

yang mempunyai penghasilan lebih tinggi memiliki kecenderungan 

untuk memilih tempat berbelanja yang lebih nyaman dan pelayanan 

yang memuaskan. Prestise atau keberadaan mereka sebagai seorang 

yang berasal dari kalangan menengah atas, dimanamereka menyadari 

bahwa Supermarket Matahari dan Hero merupakan supermarket 

yang cukup baik dan harga juga cukup mahal. 

Preferensi konsumen dalam hal memilih kualitas daging 

sebanyak 33,3%konsumen di Supermarket Matahari dan 40% 

konsumen Supermarket Hero melakukan penilaian terhadap warna 

daging pada saat membeli daging. Konsumen Supermarket Matahari 

memperhatikan lemak dalam daging menempati urutan kedua 

sebagai hal yang paling diperhatikan dengan persentase sebanyak 

23,3%,sedangkan di Supermarket Hero keempukan menjadi pilihan 

kedua dengan persentase 23,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 

marbling merupakan salah satu sifat daging yang penting yang 

menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli daging. 

 

2.2 Daging Sapi 

2.2.1. Pengertian Daging 

Astawan (2006) menjelaskan daging adalah sekumpulan otot 

yang melekat pada kerangka. Istilah daging berbeda dengan karkas. 

Daging adalah bagian yang sudah tidak mengandung tulang 

sedangkan karkas berupa daging yang belum dipisahkan dari tulang 
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atau kerangkanya. Kualitas daging dipengaruhi oleh faktor sebelum 

dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat 

mempengaruhi kualitas daging adalah genetik, spesies, bangsa, tipe 

ternak, jenis kelamin, umur, pakan dan bahan aditif (hormon, 

antibiotik, dan mineral), serta keadaan stres.Faktor setelah 

pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging adalah metode 

pelayuan, metode pemasakan, tingkat keasaman (pH) daging, bahan 

tambahan (termasuk enzim pengempuk daging), lemak intramuskular 

(marbling), metode penyimpanan dan pengawetan, macam otot 

daging, serta lokasi otot (Anonimous, 2010). 

Astawan (2006) menjelaskan  ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong agar diperoleh 

kualitas daging yang baik, yaitu : 

1. Ternak harus dalam keadaan sehat dan bebas dari berbagai 

jenis penyakit, 

2. Ternak harus cukup istirahat, tidak diperlakukan kasar, serta 

tidak mengalami stres agar kandungan glikogen otot 

maksimal, 

3. Penyembelihan dan pengeluaran darah harus secepat dan 

sesempurna mungkin, 

4. Cara pemotongan harus higienis. 

 

2.2.2 Jenis Daging 

Soeparno (1992) menyatakan daging sapi dapat 

dikelompokkan berdasarkan umur, keadaan fisik, jenis kelamin dan 

kondisi seksualnya. Berdasarkan umurnya, sapi dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Veal, daging sapi dari sapi yang dipotong pada umur yang 

sangat muda antara 3–14 minggu yang bewarna sangat 

terang. 

2. Calf, daging yang berasal dari sapi muda, berumur antara 

14–52 minggu. 
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3. Beef, daging yang berasal dari sapi yang berumur lebih dari 

satu tahun. 

 

Berdasarkan keadaan fisiknya, daging dapat dikelompokkan menjadi 

: 

1. Daging segar yang dilayukan atau tanpa pelayuan, 

2. Daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan 

(dagingdingin), 

3. Daging segar yang dilayukan, didinginkan, kemudian 

dibekukan(daging beku), 

4. Daging masak, 

5. Daging asap, 

6. Daging olahan. 

 

Berdasarkan jenis kelamin dan kondisi seksualnya, daging dapat 

berasal dari : 

1. Steer, yaitu sapi jantan yang dikastrasi sebelum mencapai 

dewasakelamin. 

2. Heifer, yaitu sapi betina yang belum dewasa (belum pernah 

melahirkan). 

3. Cow, yaitu sapi betina dewasa/pernah melahirkan. 

4. Bull, yaitu sapi jantan dewasa. 

5. Stag, yaitu sapi jantan yang dikastrasi setelah dewasa. 

 

Tubuh daging sapi secara umum dapat dibagi menjadi delapan 

bagian.. Bagian-bagian daging sapi tersebut adalahsebagai berikut : 

1. Shoulder, disebut chuck. Bagian-bagian yang termasuk adalah 

leher, 4-5 tulang iga yang terletak di belakang bahu, dan bahu. 

Bagian ini seratnya kasar, dengan sedikit titik-titik lemak 

marbling dan jaringan ikat yang kuat. Meski dagingnya kurang 

empuk namun rasa dan aroma dagingnya kuat. 
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2. Rib (iga), terdiri dari 4-7 iga (dari bagian depan) dengan daging 

yang berkualitas bagus, serat daging yang halus serta lapisan 

lemak di permukaan luar daging. 

3. Loin (has), dimulai dari tiga tulang iga terakhir hingga ujung 

tulang punggung. Potongan daging bagian ini besar, sangat 

empuk dan lezat, hampir tanpa lemak atau dengan sedikit lapisan 

lemak berwarna putih agak krem yang merata di permukaannya. 

Loin dibagi menjadi short loin, yaitu bagian pinggang yang 

menyambung ke iga dan sirloin (has luar), yaitu bagian iga yang 

menyambung ke panggul. 

4. Leg, dikenal juga dengan sebutan round. Dagingnya hampir tanpa 

lemak dengan sedikit tulang dan jaringan ikat. Rasanya enak 

namun serat dagingnya kasar. 

5. Flank (samcan), mulai dari ujung bagian loin turun ke bawah. 

Serat dagingnya liat berlapis-lapis dan banyak lemak serta 

jaringan ikatnya. Rasanya enak namun teksturnya kasar. Lemak-

lemaknya dihilangkan, dijual dalam bentuk potongan atau daging 

giling. 

6. Plate, dipotong mulai dari bagian bawah rib (iga). Daging dengan 

banyak lemak berlapis-lapis. 

7. Brisket (sandung lamur), bagian depan dada sapi yang berupa 

potongan besar daging dengan lemak berlapis-lapis diantaranya. 

 

2.3 Pemasaran 

Marketing bukan merupakan suatu penjualan maupun 

promosi.Orang salah mengartikan dan menganggapnya sama saja 

dengan penjualan dan promosi. Penjualan hanyalah puncak 

marketing. Penjualan hanya merupakan salah satu dari beberapa 

fungsi pemasaran, dan seringkali bukan merupakan fungsi 

terpenting. Pemasar apabila melakukan fungsi pemasaran dengan 

baik seperti: mengidentifikasi kebutuhan konsumen; 

mengembangkan produk yang tepat; menetapkan harga; 
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melaksanakan distribusi dan promosi secara efektif; barang-barang 

akan laku dengan sendirinya (Kotler, 2002) 

Kotler (2002), salah seorang ahli yang terkenal dalam bidang 

manajemen, menyatakan bahwaTujuan pemasaran adalah membuat 

agar penjualan berlebih-lebihan dan mengetahui serta memahami 

konsumen dengan baik sehingga produk atau pelayanan cocok 

dengan konsumen tersebut dan laku dengan sendirinya. Hal ini bukan 

berarti bahwa penjualan dan promosi menjadi tidak penting, tetapi 

keduanya lebih merupakan bagian dari ”bauran pemasaran“ 

(marketing mix) yang lebih luas, atau seperangkat alat pemasaran 

yang harus dimanfaatkan untuk meraih dampak maksimum di pasar. 

Kotler (2002) mengungkapkan bahwa Orang dapat 

mengasumsikan daging bahwa akan selalu ada kebutuhan akan 

penjualan. Tujuan pemasaran bukan untuk memperluas penjualan 

hingga kemana-mana namun tujuan pemasaran adalah untuk 

mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga 

produk dan jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual 

dirinya sendiri. Pemasaran yang ideal hendaknya menghasilkan 

seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Semua yang 

dibutuhkan selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa 

tersebut. 

Kotler (2002) menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan  menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. Manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, 

serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. 
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2.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Kotler (2000) mengklasifikasikan alat-alat pemasaran ke 

dalam empat kelompok yang dikenal dengan P dari pemasaran, yaitu 

: product, price, place, dan promotion. Pemasaran biasanya 

dihadapkan pada masalah produk, harga, distribusi dan promosi yaitu 

berapa dan bagaimana bauran tersebut ditetapkan, hal ini agar tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Masalah lain yang 

sering timbul adalah tentang keputusan pembelian konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan tindakan konsumen membeli suatu 

produk yang disediakan olehsebuah toko. Para pembeli dipengaruhi 

oleh informasi mengenai produk, harga, distribusidan promosi, 

kemudian konsumen mengelola semua informasi tersebut dan 

mengambil kesimpulan berupa respon untuk membeli. Bauran 

pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen.Bauran pemasaran adalah suatustrategi yang digunakan 

dalam bidang pemasaran untuk menciptakan pertukarandalam 

mencapai tujuan perusahaan yaituuntuk memperoleh laba dan akan 

meningkatkan volume penjualan produknya, sehingga produk 

perusahaan tersebut akan meningkat apabila konsumen memutuskan 

untuk membeli produk tersebut. 

 

2.4.1 Produk (Product) 

Produk merupakan sifat yang kompleks baik yang dapat diraba 

maupun yang tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga 

yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhannya (Swastha, 2002). Menurut Tjiptono (2000), secara 

konseptualproduk adalah pemahaman subyektif dariprodusen atas 

“sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapaitujuan 

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 

sesuaidengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. 

Kotler dan Amstrong (1997) menyebutkan produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu 
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kebutuhan dan keinginan. Produk adalah suatu sifat yang komplek 

baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, 

warna, prestise perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli 

untuk memuaskan keinginan ataukebutuhannya. 

Menurut Assauri (2004) faktor-faktor yang terkandung dalam 

suatu produkadalah mutu, kualitas, penampilan (features), pilihan 

yang ada (options), gaya(style), merk (brand names), pengemasan 

(packaging), ukuran (size), jenis (productline), macam (product 

items), jaminan (quarranties), dan pelayanan (service). 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya, taraf atau derajat 

sesuatu. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa jika suatu harga 

barang tinggi, maka kualitas tersebut juga bagus. Umar (2000) 

menyatakan bahwa untuk menentukan dimensi kualitas barang dapat 

melalui 8 dimensi seperti yang dijelskan berikut ini: 

a. Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional 

suatu barang dan merupakan kerakteristik utama yang 

dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. 

b. Features, yaitu aspek informasi yang berguna untuk 

menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan 

produk dan pengembangannya. 

c. Realibility, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau 

kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya 

setiap kali digunakan dalam periode dan kondisi tertentu. 

d. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasi merefleksikan 

derajad ketepatan antara karakteristik desain produk dengan 

karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. 

e. Durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa 

ukuran daya tahan atau masa pakai barang. 
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f. Serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan 

kecepatan, kompetensi, kemudahan dan akurasi dalam 

memberikan layanan untuk perbadaging barang. 

g. Aesthetics, yaitu karakteristik yang bersifat subyektif 

mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan 

pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual. 

h. Fit and finish, yaitu sifat subyektif yang berkaitan dengan 

perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut 

sebagai produk yang berkualitas. 

 

Menurut Sutisna (2001) iklan untuk produk yang dibeli 

berdasarkan kebiasaan seharusnya ditampilkan sesering mungkin 

untuk mengingatkan konsumen. Supranto (2002) menyatakan bahwa 

seorang pelanggan yang loyal akan membicarakan hal-hal yang 

bagus tentang produk atau perusahaan. Nilai utama yang diharapkan 

oleh pelanggan dari pemasok adalah mutu produk dan jasa 

yangtinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa 

mutu/kualitas produk dapat mempengaruhi konsumen dalam 

memutuskan untuk memperoleh produk tersebut. “Kualitas" adalah 

kesesuaian untuk digunakan, “persesuaian dengan persyaratan” 

dengan kata lain suatu produk dikatakan memenuhi kualitas apabila 

minimal telah memberikan apa yang diharapkan konsumen (Kotler, 

2002). 

 

2.4.2 Harga (Price) 

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan supaya memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa (Tjiptono, 

2000). Level harga mempengaruhi perilaku konsumen dalam sikap 

penerimaan resiko pembelian. Harga adalah jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 

beserta pelayanannya (Swastha, 2002). 
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Menurut Kotler (2002) harga telah menjadi faktor pentingyang 

mempengaruhi pilihan pembeli. Harga dapat mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli produk tersebut 

atau tidak, dan berapa jumlah yang akan dibeli berdasarkan 

hargatersebut. Konsumen ketika membeli suatu produk, mereka 

menukar suatu nilai (harga) untuk mendapatkan suatu nilai lainnya 

(manfaat karena memiliki atau menggunakan suatu produk). Harga 

sering dijadikan indikatorkualitas bagi konsumen. Orang sering 

memilih harga yang lebih tinggidiantara dua barang sejenis, karena 

cenderung beranggapan kualitasnya lebihbaik. 

Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli dan 

diterima oleh penjual. Banyak bukti untuk menunjukkan bahwa 

konsumen mempunyai tendensi menggunakan harga sebagai 

indikator kualitas, terutama ketika mereka tidak mempunyai 

pengalaman dalam pembelian produk tertentu. Harga 

dapatmempengaruhi posisi persaingan perusahaan. 

Menurut Kotler (2002), harga telah menjadi faktor penting 

yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga dapat mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli produk tersebut 

atau tidak,dan berapa jumlah yang akan dibeli berdasarkan harga 

tersebut. Saat konsumen membeli suatu produk, mereka menukar 

suatu nilai (harga) untuk mendapatkan suatu nilai lainnya (manfaat 

karena memiliki atau menggunakan suatu produk) 

 

2.4.3 Lokasi (Place) 

Konsumen akan lebih memilih lokasi yang benar-benar 

strategis dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu, tenaga dan 

biaya, seperti mudah dijangkau, dekat dengan fasilitas umum dan 

dekat dengan jalan raya, sehingga lokasi ini dapat mendukung yang 

lainnya. Lupiyoadi (2001) menyatakan bahwa lokasi adalah tempat 

dimana perusahaan harus bermarkas melalui operasi. Ada 3 interaksi 

yang mempengaruhi lokasi, yaitu: 



21 
 

1. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila 

keadaannya seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. 

Perusahaan sebaiknya memilih tempat yang dekat dengan 

konsumen (strategis), sehingga mudah untuk dijangkau. 

2. Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak 

terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah 

penyampaian jasa harus tetap berkualitas. 

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung, berarti 

service provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana 

tertentu, seperti telepon, komputer dan surat. 

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan  dalam menentukan lokasi 

antara lain: 

- Akses, yaitu lokasi yang mudah dilalui atau dijangkau oleh 

transportasi umum. 

- Visibilitas, yaitu lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi 

jalan. 

- Tempat parkir yang luas dan aman. 

- Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk 

perluasan usaha di kemudian hari. 

- Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan (Lupiyoadi, 2001). 

 

1.4.4 Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan salah satu bauran pemasaran. Produsen 

produk dan variasi baru harus menyebarluaskan informasi 

sehubungan dengan apa yang ditawarkan melalui periklanan, 

publisitas, penjualan tatap muka dan promosi penjualan. Promosi 

pada hakekatnya adalah suatu komunikasi penjualan, artinya adanya 

aktifitas pemasaran untuk menyebarluaskan informasi, 

mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, memberi dan 
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loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan (Tjiptono, 2000).  

Menurut Sistaningrum (2002), promosi adalah upaya 

perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun 

konsumen potensial agar mereka mau melakukan pemelian terhadap 

produk yang ditawarkan saat ini ata di masa yang akan datang. 

Konsumen aktual adalah konsumen yang langsung membeli produk 

yang ditawarkan pada saat atau sesaat setelah promosi produk 

tersebut dilakukan oleh produsen. Konsumen potensial adalah 

konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan oleh produsen di masa yang akan datang. 

Kegiatan promosi mencakup seluruh alat yang digunakan 

perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan produk yang 

dipromosikan.Promosi sendiri memiliki berbagai elemen yang 

disebut dengan promotionmix yang terdiri dari periklanan, marketing 

public relation, hubungan masyarakat dan promosi penjualan (Kotler, 

2002). 

 

2.5Perilaku Konsumen 

2.5.1 Definisi Perilaku Konsumen 

Konsep perilaku konsumen secara terus menerus 

dikembangkan dengan berbagai pendekatan di bidang studi 

pemasaran. Perilaku konsumen menurut Engel et al. (1994) adalah 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

Sumarwan (2002) mendefiniskan perilaku konsumen sebagai 

perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Ia juga 

mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi 

mengenai bagaimana seseorang individu membuat keputusan untuk 
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mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan 

energi). 

 

2.5.2 Pengaruh yang Mendasari pada Perilaku Konsumen 

Engel et al. (1994) menjelaskan pengaruh yang mendasari 

pada perilaku konsumen terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu : 

pengaruh lingkungan, perbedaan dan pengaruh individual, dan 

prosespsikologis. 

1. Pengaruh Lingkungan 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh : 

a) Budaya 

Budaya mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-

simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk 

berkomunikasi, melakukan penafsiran dan evaluasi sebagai anggota 

masyarakat. 

b)Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat yang 

terdiri dari individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku 

yang sama. Menurut Setiadi (2003) kelas sosial adalah 

kelompokkelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam  

suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan keanggotaannya 

mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 

c) Pengaruh Pribadi 

Perilaku kita sebagai konsumen kerap dipengaruhi oleh 

mereka yang berhubungan erat dengan kita. Kita mungkin berespon 

terhadap tekanan yang dirasakan untuk menyesuaikan diri dengan 

norma dan harapan yang diberdaging oleh orang lain. Kita pun 

menghargai orang-orang di sekeliling kita untuk nasihat mereka 

mengenai pilihan pembelian. 
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d) Keluarga 

Keluarga kerap merupakan unit pengambilan keputusan 

utama,tentu saja dengan pola peranan dan fungsi yang kompleks 

danbervariasi. 

e) Situasi 

Perilaku berubah ketika situasi berubah adalah jelas. Kadang 

perubahan ini tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. 

 

2. Perbedaan Individu 

Konsumen beranjak dari lingkungan luar ke faktor internal 

yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku, terdiri dari lima 

cara penting, yaitu: 

a) Sumber daya konsumen 

Setiap orang membawa tiga sumber daya ke dalam setiap 

situasi pengambilan keputusan, yaitu: waktu, uang, dan perhatian 

(penerimaan informasi dan kemampuan pengolahan). 

b) Motivasi dan keterlibatan 

Motivasi berdasarkan definisi-definisi yang diungkapkan pada 

Sumarwan (2002) dapat  disimpulkan bahwa motivasi muncul karena 

adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Sedangkan tingkat 

keterlibatan merupakan tingkat dari relevansi yang dipersepsdaging 

dan kepentingan pribadi yang menyertai produk serta pilihan mereka 

di dalam situasi yang spesifik. 

c) Pengetahuan 

Pengetahuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai 

informasi yang disimpan di dalam ingatan. Pengetahuan konsumen 

mencakupi susunan luas informasi, seperti ketersediaan dan 

karakteristik produk dan jasa, dimana dan kapan untuk membeli, dan 

bagaimana menggunakan produk. 

d) Sikap 

Sikap (attitude) didefinisikan sebagai suatu evaluasi 

menyeluruh yang memungkinkan orang berespons dengan cara 
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menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten 

berkenaan dengan objek atau alternatif yangdiberikan. 

e) Kepribadian, Gaya Hidup, dan Demografi 

Kepribadian yang dimaksud adalah karakteristik psikologis 

yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap 

lingkungan yang relatif konsisten. Menurut Kotler (2002), 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 lingkungannya. Engel et al. (1994) 

mengungkapkan gaya hidup adalah pola yang digunakan orang untuk 

hidup dan menghabiskan waktu serta uang. Sasaran dari demografi 

adalah mendeskripsikan pangsa konsumen dalam istilah seperti usia, 

pendapatan, danpendidikan. 

 

3. Proses Psikologis 

a) Pengolahan informasi 

Pengolahan informasi menyampaikan cara-cara dimana 

informasi ditransformasikan, dikurangi, dirinci, disimpan, didapatkan 

kembali, dan digunakan. 

b) Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses dimana pengalaman 

menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan/atau 

perilaku. 

c) Perubahan sikap dan perilaku 

 

2.6 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-

tiap tahap dan pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap 

tersebut. Berdasarkan keterangan  di atas, menyiratkan bahwa 

konsumen melewati kelima tahap seluruhnya pada setiap pembelian 

namun pada pembelian yang lebih rutin, konsumen seringkali 
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melompati atau membalik beberapa tahap ini. Seorang wanita yang 

membeli pasta gigi merek yang sudah biasa akan mengenali 

kebutuhan dan langsung ke keputusan pembelian, melompati tahap 

pencarian informasi dan evaluasi. Model tersebut menunjukkan 

semua pertimbangan untuk muncul ketika konsumen  menghadapi 

situasi membeli yang kompleks dan baru (Setiadi, 2003). 

Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut (Setiadi, 2003) : 

1. Pengenalan masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya 

masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara 

kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. 

Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal dari 

kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa lapar, dahaga, atau seks 

meningkat hingga suatu tingkat tertentu dan berubah 

menjadidorongan. Atau suatu kebutuhan dapat timbul karena 

disebabkan rangsangan eksternal seseorang yang melewati sebuah 

toko roti dan melihat roti yang baru selesai dibakar dapat 

merangsang rasa laparnya. 

 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang berminat akan terdorong untuk mencari 

informasi lebih banyak. Kita dapat membedakan dua tingkat, yaitu: 

keadaan tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang saja yang 

disebut perhatian yang meningkat dan proses mencari informasi 

secara aktif dimana ia mencari bahan-bahan bacaan, menelpon 

teman-temannya, dan melakukan kegiatan-kegiatan mencari untuk 

mempelajari yang lain. 

Salah satu faktor kunci bagi pemasar adalah sumbersumber 

informasi utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dan pengaruh 

relatif dari masing-masing sumber terhadapkeputusan-keputusan 
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membeli. Sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan 

menjadi empat kelompok : 

• Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

• Sumber komersil : iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan 

pameran. 

• Sumber umum : media massa, organisasi konsumen. 

• Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, menggunakan 

produk. 

 

3. Evaluasi alternatif 

Proses evaluasi tidak ada yang sederhana dan tunggal yang 

digunakan oleh konsumen atau bahkan oleh satu konsumen pada 

seluruh situasi membeli. Ada beberapa proses evaluasi keputusan. 

Menurut Kotler (2002), beberapa konsep dasar akan membantu kita 

memahami proses evaluasi konsumen: pertama, konsumen berusaha 

untuk memenuhi suatu kebutuhan;kedua,konsumen mencari manfaat 

tertentu dari solusi produk;ketiga, konsumen memandang masing-

masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang 

berbeda-beda dalammemberikan manfaat yang digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan itu. Misalnya, atribut yang diminati oleh 

pembeli menurut produk ban adalah keselamatan, umur pemakaian, 

kualitas pemakaian, dan harga. 

 

4. Keputusan membeli 

Konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek yang 

terdapat pada perangkat pilihan saat tahap evaluasi. Konsumen 

mungkin juga membentuk tujuan membeli untukmerek yang paling 

disukai. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan 

membeli dan keputusan membeli. Faktor pertama adalah sikap orang 

lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan 

seseorang akan bergantung pada dua hal, yaitu: intensitas sikap 

negatif orang lain terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi 
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konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Tingkat intensitas 

yang tinggi terhadap sikap negatif orang lain maka semakin dekat 

orang tersebut dengan konsumen, semakin besar konsumen akan 

mengubah niat pembeliannya, begitu pula sebaliknya. 

Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terduga. 

Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor 

seperti: pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang 

diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat 

konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga 

mungkin timbul dan mengubah tujuan membeli. 

 

5. Perilaku sesudah pembelian 

Perilaku sesudah pembelian terhadap suatu produk yang 

dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan. 

 

6. Kepuasan sesudah pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari dekatnya antara 

harapan dari pembeli tentang produk dan kemampuan dari produk 

tersebut. Setelah membeli suatu produk, seseorang konsumen 

mungkin mendeteksi adanya suatu cacat. Beberapa pembeli tidak 

akan menginginkan produk cacat tersebut, yang lainnya akan 

bersikap netral, dan beberapa bahkan mungkin melihat cacat tersebut 

sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai dari produk. 

 

7. Tindakan-tindakan sesudah pembelian 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk 

akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa 

puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yanglebih tinggi 

untuk membeli produk itu lagi. Para pelanggan yang tidak puas 

bereaksi sebaliknya. Mereka mungkin membuang atau 

mengembalikanproduk tersebut. 
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8. Penggunaan dan pembuangan sesudah pembelian 

Pemasar juga harus mengontrol bagaimana pembeli 

menggunakan dan membuang suatu produk. Konsumen apabila 

menemukan cara pemakaian penggunaan baru, ini haruslah menarik 

minat pemasar karena penggunaan baru tersebut dapat diiklankan. 

Konsumen akan menyimpan produk tersebut di lemari mereka, ini 

merupakan petunjuk bahwa produk tersebut kurang memuaskan dan 

konsumen tidak akan menjelaskan hal-hal yang baik dari produk 

tersebut kepada orang lain. Mereka menjual atau menukar produk, 

maka ini berarti penjualan produk berikutnya akan menurun 

namunapabila mereka membuangnya, terutama bila dapat merusak 

lingkungan. Pemasar perlu mempelajari pemakaian dan pembuangan 

produk untuk mendapatkan isyarat-isyarat dari masalah-masalah dan 

peluang-peluang yang mungkin ada. 
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