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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pemberi informasi tambahan, 

pertimbangan, maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah 

dan kerangka berpikir yang jelas terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Adapun temuan hasil penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini 

adalah skripsi yang membahas mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian.  

Oetama  (2011)  meneliti tentang “Analisis pengaruh bauran pemasaran 

terhadap keputusan Konsumen dalam pembelian motor Honda di sampit”.  

Populasi penelitian adalah konsumen yang melakukan pembelian motor Honda 

pada Main Dealer. Trio Motor Sampit. Data  yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t. Berdasarkan uji F 

menunjukan  bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, 

dan saluran distribusi mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian motor Honda sebesar 66,4%. Sedangkan 33,6% dipengaruh oleh faktor 

lain di luar model penelitian ini. Secara parsial produk dan harga  berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian motor 

Honda. Sedangkan promosi dan saluran distribusi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian motor Honda. Produk menjadi 

faktor penentu keputusan konsumen dalam membeli motor Honda 

 Komalasari (2010)  meneliti tentang “ Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap keputusan Pembelian Produk Handphone Nokia Eseries”. Data yang 
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digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 100 responden yang pernah 

menggunakan  atau  sedang  menggunakan  produk  handphone  Nokia  Eseries.  

Data  yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari produk, 

harga, distribusi/tempat, dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Secara parsial, hanya harga dan distribusi/tempat yang 

berpengaruh signifikan terhadap keputusa  pembelian  produk  handphone  Nokia  

Eseries.Produk  merupakan  variable  yang paling  dominan  pengaruhnya.  

Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  bauran pemasaran  yaitu  produk,  

harga,  distribusi/tempat  dan  promosi  mampu  mempengaruhi konsumen untuk 

membuat keputusan membeli suatu produk. 

Trya Feblanie (2003) meneliti tentang ” Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada 

Perumahan Bhumi Purwanto Agung Malang). Data yang diperoleh menggunakan 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini mengetahui bahwa keputusan 

pembelian (Y) di pengaruhi sebesar 68,3% oleh bauran pemasaran. Variabel 

bauran pemasaran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan 

pembelian rumah. Diketahui pula variabel dominan adalah variabel produk.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Nama 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Obyek Variabel 

Yang diteliti 
Hasil 

Penelitian 

1 Oetama  
(2011) 

Analisis pengaruh 
bauran pemasaran 
terhadap keputusan  
Konsumen dalam 
pembelian motor 
honda di sampit 

Main Dealer  
Trio Motor 
Sampit 

variabel bebas: 
 produk (X1), 
harga (X2), 
distribusi (X3) dan 
saluran distribusi  
(X4). 
 
variabel terikat: 
Keputusan 
konsumen  (Y) 

 Berdasarkan uji F 
menunjukan  bahwa 
bauran pemasaran yang 
terdiri dari produk, harga, 
promosi, dan saluran 
distribusi mempengaruhi 
keputusan konsumen 
dalam melakukan 
pembelian motor Honda 
sebesar 66,4%. Sedangkan 
33,6% dipengaruh oleh 
faktor lain di luar model 
penelitian ini. 
Secara parsial produk dan 
harga  berpengaruh 
signifikan terhadap 
keputusan konsumen 
dalam melakukan 
pembelian motor Honda. 
Sedangkan promosi dan 
saluran distribusi tidak 
berpengaruh terhadap 
keputusan konsumen 
dalam melakukan 
pembelian motor Honda.  
Harga menjadi faktor 
penentu keputusan 
konsumen dalam membeli 
motor Honda. 

2  Komalasari 

(2010)  

Pengaruh Bauran 
Pemasaran Terhadap 
keputusan Pembelian 
Produk Handphone 
Nokia Eseries  

 Galeri Nokia di 
Depok 

variabel bebas: 
Produk (X1), harga 
(X2), distribusi 
(X3), dan tempat 
(X4) 
 
variabel terikat: 
Keputusan 
pembelian (Y) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
bauran pemasaran yang 
terdiri dari produk, harga, 
distribusi/tempat, dan 
promosi secara simultan 
berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 
Secara parsial, hanya harga 
dan distribusi/tempat yang 
berpengaruh signifikan 
terhadap keputusa  
pembelian  produk  
handphone  Nokia  
Eseries.Harga merupakan  
variable  yang paling  
dominan  pengaruhnya.  
Dengan  demikian  dapat  
disimpulkan  bahwa  
bauran pemasaran  yaitu  
produk,  harga,  
distribusi/tempat  dan  
promosi  mampu  
mempengaruhi 
konsumen untuk membuat 
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keputusan membeli suatu 
produk. 

3 Trya 

Feblanie 

(2003) 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran  Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Rumah oleh 

Konsumen (Studi 

kasus pada 

Perumahan Bumi 

Purwanto Agung 

Malang) 

Perumahan Bumi 

Pirwanto Agung 

Malang  

Variabel bebas :  

Produk (X1), 

Harga(X2),Promosi 

(X3), Tempat (X4) 

 

Variabel Terikat :  

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Hasil penelitian ini 

mengetahui bahwa 

keputusan pembelian (Y) 

di pengaruhi sebesar 68,3 

% bauran pemasaran. 

variabel bauran pemasaran 

berpengaruh secara 

simultan dan parsial 

terhadap keputusan 

pembelian rumah. 

Diketahui variabel 

dominan adalah variabel 

produk  

Sumber : Oetama (2011), Komalasari (2010), Trya Feblanie (2003) 

 

2.2. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu proses organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerah nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelangan dengan cara mengguntungkan organisasi dan 

pemilik saham ( Kotler, 2009:6) 

Menurut Swasta (2004:4) mendefinisikan pengertian konsep pemasaran 

sebagai berikut :  

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang 

ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial.” 

Menurut Assauri (2004:4), “pemasaran diartikan sebagai kegiatan manusia 

yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

melalui proses pertukaran”. 
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Dari definisi diatas menunjukkan bahwa manajemen pemasaran adalah 

suatu proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

yang meliputi barang dan jasa, gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan 

tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan melihat 

masalah diatas, tugas daripada manajer pemasaran adalah melaksanakan kegiatan 

pemasaran yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan serta 

dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 

Kegiatan pemasaran itu sendiri harus dikoordinasi dan dikelola dengan cara 

yang lebih baik, sehingga dikenal dengan istilah Manajemen Pemasaran. Kotler 

(2007:9) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai berikut, “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”. 

2.3. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran (marketing concept) merupakan falsafah perusahaan 

yang menyatakan bahwa keinginan pembeli adalah syarat utama bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dharmmesta dan 

Handoko (2006:6) yang mendefinisikan konsep pemasaran sebagai sebuah 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasaan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.  

Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa 

faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal perusahaan (Tjiptono, 2011:6). 
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Menurut Swastha (2004:181) mendefinisi konsep pemasaran adalah sebagai 

berikut : “ konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang bisnis, konsep 

pemasaran terssebut disusun dengan memasukkan tiga elemen pokok yaitu  

a. Orientasi konsumen, pasar, pembeli. 

b. Volume penjualan yang menguntungkan. 

c. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa pemasaran 

memiliki dua hal penting, yaitu pemasaran merupakan filosofi, sikap perspektif 

atau orientasi manajemen yang menekankan pada kepuasan konsumen 

danmerupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan dan digunakan untuk 

mengimplementasikan filosofi tersebut. 

Menurut Kotler (2008:30), konsep pemasaran agar dapat mudah dipahami 

dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang bertujuan agar pemasar dapat 

berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Lebih lanjut Kotler (2008:30), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut : 

a. Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa pebedaan 

perbedaan demografis, psikografi, dan perilaku dikalangan pembeli. 

Selanjutnya perusahaan memutuskan segmen mana yang menjanjikan 

peluang lebih besar dengan cara yang unggul. 

b. Pemasar dan Prospek 
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Seorang pemasar adalah seorang yang mencari tanggapan (perhatian, 

pembelian, pemberian suara, sumbangan) dari pihak lai yang disebut 

prospek. Jika kedua pihak itu saling berusaha untuk menjual sesuatu 

kepada yang lain, kita menyebut keduanya pemasar. 

c. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Kebutuhan menggambarkan tuntutan besar manusia , kebutuhan itu 

biasa menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang 

mungkin dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan akan produk atau jasa 

spesifik yang didukung oleh kemampuan membayar akan menimbulkan 

cirri khas tersendiri, selain itu pihak perusahaan juga harus bias memenuhi 

permintaan yang apa konsumen minta. 

d. Produk atau Tawaran 

Orang memuaskan kebutuhaan dan keinginan mereka dengan produk 

atau jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan 

e. Nilai dan Kepuasan 

Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan 

kepuasaan pada konsumen. Konsumen memilih diantara beraneka ragam 

tawaran yang dianggap memberikan nilai yang banyak. 

f. Pertukaran dan Transaksi 

Pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran, mencakup 

perolehan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan 

sesuatu sebagai gantinya. Sedangkan transaksi adalah perdagangan nilai 

antara dua atau lebih pihak 
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g. Hubungan dan Jaringan Krja 

Pemasaran hubungan memiliki tujuan membangun hubungan jangka 

panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki 

kepeentingan utama-pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka 

mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis 

jangka panjang. Hasil terakhir dari pemasaran hubungan adalah 

terbentuknya asset perusahaan yang unik yang disebut jaringan pemasaran. 

h. Saluran Pemasaran 

Dalam mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan tiga jenis 

saluran pemasaran, yaitu saluran komunikasi, slauran distribusi, dan 

slauraan penjualan. 

i. Rantai Pasokan 

Rantai pasokan menggambarkan suatu saliran yang lebih panjang 

yang terentang dari bahan mentah, komponen-komponen, hingga produk-

produk final yang disampaikan kepada pembeli akhir. 

j. Persaingan 

Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki 

keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat dipertimbangkan oleh 

seorang konsumen. 

Menurut Kotler (2009:19) ada beberapa gagasan atau konsep dalam 

pemasaran, yaitu : 

1.  Konsep Produksi 

Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk dalam 

jumlah banyak dan tidak mahal. Konsep ini berorientasi pada produksi 
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berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi yang tinggi, biaya rendah, dan 

distrbusi masal. 

2.  Konsep Produk 

Konsep ini bependapat bahwa konsumen menyukai produk yang 

menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif. Konsep ini berfokus 

untuk membuat produk dengan kualitas unggul. 

3. Konsep Penjualan 

Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan. 

Dengan menggunakan konsep ini maka suatu organisasi harus melakukan 

upaya penjualan dan promosi yang agresif. 

4. Konsep Promosi 

Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientsi pada lingkungan 

internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan 

eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia 

membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya serta memberikan kepuasan. 

5. Konsep Pemasaran Holistik 

Suatu pendekatan yang berusaha menyadari dan mendamaikan ruang 

lingkup dan kompeksitas aktivitas pemasaran. Ada 4 komponen dasar 

yang menjadi ciri pemasaran holistik yaitu pemasaran hubungan, 

pemasaran terintegrasi, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja. 
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2.4. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler (2002:9) mendefinisikan pengertian manajemen pemasaran 

sebagai berikut :  

“Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, 

penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi”. 

 

Menurut Swastha (2000:4), pengertian manajemen pemasaran adalah:  

“ Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan 

pasar yang dituju dengan maksud untu mencapai tujuan perusahaan.‟‟ 

 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu proses manajemen yang meliputi penganalisaan, perencanaan, 

pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga, promosi, penyalur gagasan, 

pengawasan kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk 

memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. 

2.5. Pengertian Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini di tunjukan untuk 

memberikan kepuasaan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Pada 

hakekatnya bauran pemasaran (marketing mix) adalah mengelola unsur-unsur 

marketing mix supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dengan tujuan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat 

memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen. 

Philip Kotler (2008:62) mendefinisikan pengertian bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasaran di dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel-
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variabel terkendali yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi 

konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju perusahaan. 

 MC Carthy ( Kotler, 2008:23) mempopulerkan sebuah klasifikasi empat 

unsur dari alat-alat bauran pemasaran yang dikenal dengan empat P (fourPS) yaitu 

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

Variabel tertentu dibawah masing-masing unsur P dapat dilihat pada gambar 
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Gambar 2.1 

Komponen 4P Dalam Bauran Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler, Marketing Management (2008:23) 

 

1. Produk ( product ) 

Pengertian umum produk adalah berupa barang atau jasa yang dikonsumsi oleh 

masyarakat. Menurut Tjiptono (2002:95), „‟ Produk merupakan segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan produsen untuk memperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan. 
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2. Harga ( price ) 

Harga bagi suatu produk memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

permintaan pasar, dimana permintaan pasar secara tidak langsung juga 

berpengaruh terhadap posisi persaingannya dipasar. Oleh karena itu, 

perusahaan dituntut untuk mampu menetapkan harga yang rasional bagi 

produknya. Dengan demikian akan sangat membantu posisi bersaing dari 

produk tersebut sehingga dapat menciptakan laba yang baik bagi perusahaan. 

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari 

atau memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan 

oleh pembeli dan penjual untuk atau harga yang sama terhadap semua 

pembeli. Sedangkan menurut Swasta (2002:241) harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.  

3. Promosi ( promotion ) 

Arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran. Sedangkan menurut Sistaningrum (2002:98) promosi 

adalah kegiatan atau upaya-upaya perusahaan dalam mempengaruhi 

konsumen actual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau diminta yang akan 

datang.  

4. Saluran Distribusi ( place ) 

Saluran distribusi adalah orang atau perusahaan yang menghubungkan aliran 

barang dari produsen ke konsumen akhir dan konsumen industrial. Menurut 
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Stanton (2005:314) Saluran distribusi merupakan jalur yang dilalui oleh arus 

barang dari produsen ke perantara dan sampai pada konsumen.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

atau marketing mix  adalah kombinasi dari alat-alat pemasaran meliputi produk, 

struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 

2.6. Komponen Bauran Pemasaran 

2.6.1. Produk ( Product ) 

Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam bauran 

pemasaran. perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan memformulasikan 

suatu penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. 

Kotler (2008:62) menjelaskan bahwa produk adalah kombinasi barang dan jasa 

yang ditawarkan perusahaan kepada sasaran. 

 Sedangkan menurut Ali (2008:274) produk merupakan segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, 

jasa, orang/pribadi, tempat, organisasi, dan ide. 

2.6.2. Tingkatan produk  

Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar perlu berfikir melalui lima 

tingkat produk. Tiap tingkat menambah lebih banyak nilai pelanggan, dan 

kelimanya akan membentuk suatu hirakiri nilai pelanggan (Tjiptono,1997:96) 

antara lain : 
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1. Manfaat utama (core benefit) yaitu jasa atau manfaat dasar yang 

sesunguhnya dibeli pelanggan. 

2. Produk dasar (basic product), pemasar harus mengubah manfaat 

inti tersebut menjadi produk dasar. 

3. Produk yang diharapkan (expected product), yaitu satu set atribut 

dan persyaratan yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli 

ketika membeli produk tersebut. 

4. Produk yang ditingkat (augmented product), yaitu meliputi 

tambahan jasa dan manfaat yang dapat membedakan dari produk 

pesaing. 

5. Produk potensial, yaitu mencangkup semua peningkatan dan 

transformasi yang akhirnya akan dialami produk tersebut dimasa 

depan. Jika produk yang ditingkatkan menggambarkan apa yang 

termasuk dalam produk saat ini, maka produk potensial 

menunjukan evolusi yang mungkin terjadi. 

2.6.3. Bauran Produk  

Bauran produk menurut Kotler (2007:453), adalah rangkaian suatu produk 

dan unit produk yang ditawarkan suatu penjual tertentu kepada pembeli. Bauran 

produk memilki empat dimensi yaitu : 

1. Lebar bauran produk: mengacu pada beberapa banyak hal lini produk     

perusahaan itu. 

2. Panjang bauran produk; mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran 

produknya. 
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3. Kedalaman bauran produk: mengacu pada banyak varian yang ditawarkan 

tiap produknya. 

4. Konsistensi bauran produk: mengacu pada seberapa erat hubungan 

berbagai lini dalam pengguan akhir, persyaratan produksi, saluran 

distribusi. 

Dari keempat dimensi bauran produk tersebut memberikan pegangan untuk  

menentukan strategi produk perusahaan. Perusahaan dapat menambah lini produk 

baru, sehingga memperlebar bauran produknya. 

2.6.1.1. Siklus Kehidupan Produk 

Konsep siklus hidup produk menjelaskan bahwa penjualan produk berubah 

sepanjang waktu dalam cara yang dapat diduga produk melewati rangkaian dalam 

empat tahapan. Adapun ke empat tahapan tersebut sebagai berikut :  

a. Tahap-tahap Siklus Kehidupan Produk,  Kotler (2002:347) sebagai berikut : 

1. Perkenalan ( Introduction ) 

Tahap pertama dalam siklus kehidupan produk adalah perkenalan. tahap 

perkenalaan adalah suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat 

saat produk itu diperkenalkan ke pasar. Ciri-ciri umum tahap ini adalah 

penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat. 

Persaingan yang masih relative kecil, tingkat kegagalan relative tinggi, 

masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan 

pengembangannya (karena problem yang timbul tidak seperti yang di 

ramalkan dan mungkin pula disebabkan pemahaman yang keliru tentang 

pasar ), biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi, serta distribusi yang 
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masih terbatas. Pada tahap ini tidak ada laba karena besarnya biaya-

biaya untuk memperkenalkan produk. 

2. Pertumbuhan ( Growth ) 

Tahap pertumbuhan adalah suatu periode penerimaan pasar yang cepat 

dan peningkatan laba yang besar. Pada tahap ini ditandai dengan 

melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk 

telah diterima dan diminta oleh pasar. Tidak semua produk baru dapat 

mencapai tahap ini, bahkan tidak sedikit produk baru yang gagal di tahap 

awal. Namun jika produk baru itu berhasil memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan kebutuhan konsumen, maka keadaan ini akan menarik pesaing 

untuk memasuki industri tersebut dengan produk tiruan. Oleh karena itu, 

penyesuaian produk seringkali dilakukan pertama kali di tahap ini. 

3. Kedewasaan / Kemampanan ( Maturity ) 

Tahap kedewasaan/kemampanan adalah suatu periode penurunan 

pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian 

besar pembeli potensial. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik 

tertinggi dalam penjualan perusahaan. Normalnya tahap ini merupakan 

tahan terlama dalam proses PLC. Hal ini disebabkan pada tahap ini 

pemenuhan inti kebutuhan oleh produk yang bersangkutan tetap ada. 

Penjualan dalam tahap ini sangat sensitive terhadap perubahan 

perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi, sehingga untuk masing-

masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan yang lainnya. 

Menurunnya laju pertumbuhan penjualan mengakibatkan kelebihan 

kapasitas dalam industri. Hal ini kemudian menyebabkan persaingan 
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menjadi sangat ketat dan itensif. Para pesaing akan lebih sering 

menurunkan harga, member diskon besar-besaran ataupun mengobral 

produknya. Harga akan semakin turun, penjualan tukar tambah mulai 

mendominasi, dan berbagai upaya dilakukan untuk mengikat pembeli 

dan penyalur. Dana riset dan pengembangan ditambah untuk 

menemukan produk baru. Semuanya ini akhirnya menyebabkan semakin 

menyusutnya laba karena meningkatkan pengeluaran pemasaran untuk 

mempertahankan produk terhadap persaingan. Pada tahap ini tidak ada 

celah lagi yang bias dimasuki pendatang baru. Pesaing yang lemah akan 

akan tersingkir dari pasar, dan secara berangsur-angsur industri hanya 

terdiri dari perusahaan yang mapan. 

4. Penurunan ( Decline ) 

Tahap penurunan adalah periode saat penjualan menunjukan arah 

menurun dan laba menipis. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak 

kea rah penurunan merupakan gejala tahap penurunan dalam PLC. 

Penurunan  penjualan di sebabkan faktor-faktor seperti perubahan selera 

pasar, produk subtitusi di terima konsumen (baik dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri), dan perubahan teknologi. Perusahaan akan 

mengekploitasi produknya sebelum memutuskan untuk mengapusnya 

dari jajaran lini produk yang ditawarkan. Semua ini mengakibatkan 

menghebatnya persaingan harga, kelebihan kapasitas, dan laba 

perusahaan menghilang. Namun produk yang memasuki tahap 

penurunan bukan berarti sudah tidak menguntungkan lagi. Ada 

kemungkinan justru menguntungkan bagi perusahaan yang masih 
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bertahan di pasar, karena dapat memanfaatkan sisa-sisa konsumen yang 

sudah ditinggalkan pesaing. Pada tahap ini produk hanya akan 

memenuhi kebutuhan pasar inti, sehingga konsumen cenderung spesialis. 

2.6.1.2. Klasifikasi Produk 

 Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. 

 A.  Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua kelompok utama, yaitu : 

1. Barang ( Goods ) 

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bias 

dilihat, diraba / disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, 

dan diperlakukan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahannya, 

terdapat dua macam barang, yaitu :  

 Barang tidak tahan lama ( Nondurable Goods ) 

Barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu 

atau beberapa kali pemakaian (umur ekonomisnya dalam 

kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun). 

 Barang tahan lama ( Durable Goods ) 

Barang berwujud yang biasanya bias bertahan lama dan 

banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian 

normal adalah satu tahun atau lebih) 

2. Jasa ( Service ) 

Jasa merupaka aktivitas, manfaat atau kepuasaan yang 

ditawarkan untuk dijual. 
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B. Berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut di 

konsumsi, produk dapat dibedakan menjadi barang konsumen 

(Consumer’s goods ) dan barang industry ( Industrial’s goods ) 

1. Barang konsumen 

Barang konsumen adalah barang yang di konsumsi untuk 

kepentingan konsumen akhir sendiri (individu dan rumah tangga), 

bukan untuk tujuan bisnis. Barang konsumen dapat diklasifikasikan 

menjadi empat jenis, yaitu : 

a. Barang konvenien ( Convenience Goods ) 

Merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi 

pembelian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera, 

dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) 

dalam pembandingnya dan pembelinya. 

b. Shopping Goods 

Semua jenis produk yang tingkat penggunaanya atau tingkat 

pembeliannya mengarah pada peningkatan standart atau kualitas 

hidupnya. Dalam proses pemelihan dan pembeliannya 

dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang 

tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas, 

dan model masing-masing barang. 

c. Barang special ( Speciality Goods ) 

Semua jenis produk yang tingkat penggunaanya atau kebutuhan 

yang bersifat eksklusif dan semata- mata bukan merupakan 

kebutuhan yang bersifatpokok. Barang-barangnya memiliki 
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karakteristik dan / atau identifikasi merek yang unik dimana 

sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk 

membelinya. Umumnya jenis barang speciality terdiri atas 

barang-barang mewah dengan merek dan model spesifik. 

d. Unsought Good 

Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau 

kalaupun sudah diketahui, tetapi pula pada umumnya belum 

terpikirkan untuk membelinya. Produk ini sifatnya sementara 

atau dalam jangka pendek kurang dibutuhkan akan tetapi untuk 

jangka panjang sangat dibutuhkan. 

2. Barang Industri 

Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh 

industriawan (konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi 

langsung. Pemakainya harus diproses atau diolah terlebih dahulu 

sampai menjadi produk jadi secara layak dan dapat digunakan atau 

dimanfaatkan.  Barang industri dikelompokan menjadi tiga, yaitu : 

a. Materials and Parts 

Dalam hal ini adalah merupakan barang-barang yang 

seluruhnya atau sepenuhnya masuk dalam produk jadi. 

b. Capital Items 

Capital items adalah barang –barang tahan lama yang 

memberi kemudahan dalam mengembangkan dan / atau 

mengelola produk jadi. 

c. Supplies and Service 
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Yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang-barang 

tidak tahan lama dan jasa yang memberi kemudahan dalam 

mengembangkan dan / atau mengelola keseluruhan produk 

jadi. 

C. Berdasarkan tingkat penggolongannya produk dapat dibedakan menjadi : 

1. Produk Primer  

Yaitu semua jenis produk yang nilai cukup penting dan boleh 

dikatakan tidak dapat di tinggalkan karena tanpa produk tersebut 

orang tidak mungkin hidup atau tidak dapat hidup secara lebih 

bahagia atau setidak-tidaknya kurang sempurna dalam hidupnya. 

2. Produk Sekunder 

Yaitu semua jenis produk yang apabila tidak dibeli atau 

digunakan oleh seseorang maka mereka tidak ada apa-apa dan tidak 

akan menyulitkan kehidupannya apalagi membahayakannya. 

A. Bedasarkan pengaruh psikologis lebih menitikberatkan pada pengaruh 

kewajiban yang mungkin dirasakan oleh seseorang setelah mereka 

membeli atau menggunakan produk tersebut.  

Menurut pengaruh psikologis produk dapat dibedakan menjadi enam, 

yaitu : 

1. Produk Fungsional 

Produk yang mempunyai arti tersendiri bagi konsumen karena 

produk tersebut mempunyai arti bagi konsumen karena produk 

tersebut mempunyai fungsi yang strategis dalam kaitannya dengan 
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usaha pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen. Pengaruhnya 

adalah menjadi puas dan senang. 

2. Produk Prestise 

Semua jenis produk yang dapat memberikan atau menunjukan 

bukti kedudukan atau lambing kemegahan bagi pemiliknya. 

Pengaruhnya merasa harga dirinya atau kehormatannya naik. 

3. Produk Hedonis 

Semua jenis produk yang secara langsung dapat segera 

memberikan kepuasan bagi mereka yang membeli atau 

menggunakannya. Pengaruhnya adalah dengan cepat merasakan 

kepuasaan. 

4. Produk Anxiety 

Semua jenis produk yang dapat mempengaruhi atau dapat 

meningkatkan kegelisahan seseorang karena orang lain kurang 

menyukainya. Pengaruhnya mereka lebih menjadi mantap dan 

percaya diri. 

2.6.1.3. Atribut Produk  

Atribut produk adalah unsur-unsur yang di pandang penting oleh 

konsumen dan di jadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk 

meliputi : 

1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, symbol / lambing, desain, warna, 

gerak, atau kombinasi atribut-atribut dan deferesiasi terhadap produk 

pesaing. 
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2.   Kemasaan 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perencanaan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkusan 

(wrapper) untuk suatu produk 

3.   Pemberian Label 

Pemberian label berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan 

bagian dari suatu produk yang menyampaikan infornasi mengenai produk 

dan penjual. Sebuah label merupakan bagian dari kemasan, atau bias pula 

merupakan etiket (tanda pengenal) yang di cantumkan pada produk. 

4.    Layanan Pelengkap 

Produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu jasa 

sebagai produk inti (jasa murni) maupun sebagai pelengkap. Produk inti 

umumnya sangat bervariasi antara tipe bisnis yang satu dengan tipe yang 

lain, tetapi layanan pelengkapnya memiliki kesamaan. 

5.   Jaminan 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya 

kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila 

produk ternyata tidak bias berfungsi sebagaimana yang diharapkan. 

2.6.2. Harga ( Price ) 

2.6.2.1. Pengertian Harga 

Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 

penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur biaya saja. 

Harga juga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang paling fleksibel, 

harga dapat berubah dengan sangat cepat, tetapi harga juga merupakan masalah 
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nomor satu yang dihadapi banyak perusahaan karena berpengaruh terhadap 

penerimaan penjualan, tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta market share 

yang dapat dicapai oleh perusahaan. 

Menurut Kotler (2008:62) harga adalah jumlah yang harus dibayarkan 

pelanggan untuk memperoleh produk. Sedangkan menurut Ali (2008:298) harga 

adalah segala bentuk biaya yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, 

memiliki, memanfaatkan, sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan 

produk. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu : 

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

pembeli untuk  memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

2. Peran informasi dari harga, yaitu suatu fungsi harga dalam “mendidik” 

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

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembelian mengalami kesulitan 

untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara obyektif. Persepsi 

yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan 

kualitas yang tinggi. 

2.6.2.2. Tujuan Penetapan Harga 

Tujuan penetapan harga pada umumnya merupakan hal yang paling 

mendasar diantara program pemasaran lainnya, hal ini Karena tiga alasan. 

Pertama, semua produk dan jasa mempunyai harga, meskipun seandainya produk 

dan jasa tersebut gratis. Kedua, keputusan tentang harga dapat buat lebih sering 
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dari pada keputusan-keputusan program pemasaran lainnya. Artinya keputusan 

tentang harga dapat dilaksanakan dengan segera (kecuali bila ditentukan oleh 

pemerintah). Ketiga, dari sudut pengganggaran (budgeting), harga merupakan hal 

penting karena keputusan tentang harga mempunyai dampak terhadap penggunaan 

uang untuk program lainnya jika persentase marjin kontribusi diketahui. 

Menurut Kotler (2002:109) tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut: 

1. Kelangsungan Hidup 

Perusahaan memutuskan bahwa bertahan hidup dijadikan sebagai 

tujuan utama, bila mengahadapi kapasitas yang berlebihan, persaingan 

tajam, atau perubahan selera konsumen. Agar perusahaan dapat 

berproduksi terus serta persediaan terus berputar, maka perusahaan harus 

memasang harga jual yang rendah dengan harapan pasar akan peka 

terhadap harga. 

2. Laba sekarang maksimum 

Banyak perusahaan mencoba menetapkan harga untuk 

mendapatkan laba yang maksimal. Mereka memperkirakan permintaan 

dan biaya yang berkaitan dengan berbagai alternative harga dan memilih 

harga yang akan menghasilkan laba sekarang, arus kas, atau pengembalian 

investasi yang maksimum. 

3. Pendapatan sekarang maksimum 

Berbagai perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan 

pendapatan penjualan. Maksimisasi pendapatan hanya membutuhkan 

perkiraan fungsi permintaan. Banyak menejer percaya maksimisasi 
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pendapatan akan menghasilkan laba jangka panjang dan pertumbuhan 

pasar 

4. Pertumbuhan penjualan maksimum 

Beberapa perusahaan ingin memaksimalkan unit penjualan. 

Mereka percaya bahwa dengan meningkatkan volume penjualan akan 

menurunkan biaya per unit dan pada giliranya akan menghasilkan laba 

setinggi tingginya dalam jangka panjang 

5. Menjaring pasar secara maksimum 

Beberapa perusahaan lebih menyukai menetapkan harga tinggi 

untuk menjaring pasar. penjaringan pasar merupakan sasaran yang masuk 

akal dalam keadaan sebagai berikut : 

 Pembeli dalam jumlah cukup besar mempunyai permintaan 

jangka pendek yang tinggi. 

 Biaya produksi per unit dalam memproduksi dalam jumlah kecil 

tidak begitu jauh lebih tinggi sampai harga yang mungkin 

ditetapkan berada di luar jangkuan semua segmen pasar 

 Tingginya harga awal mengurangi kemungkinan munculnya 

banyak pesaing 

 Tingginya harga mendukung citra produk sebagai sebuah 

produk yang unggul. 

6. Unggul dalam mutu produk 

Suatu perusahaan mungkin saja bermaksud menjadi pemimpin 

dalam kualitas produk di pasarnya. Biasanya perusahaan seperti ini 

menetapkan harga yang lebih tinggi agar bias menutup tingginya harga 
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riset dan pengembangan serta biaya untuk mencetak mutu produk yang 

tinggi. 

7. Tujuan penetapan harga lainnya 

Organisasi-organisasi nirlaba dan pemerintah mungkin mengikuti 

sejumlah tujuan penetapan harga lain. Universitas ingin mencapai 

pengembalian biaya sebagian, kerena mengikuti bahwa ia harus 

mengandalkan sumbangan-sumbangan pribadi dan subsidi masyarakat 

untuk menutupi biaya selebihnya. 

2.6.2.3.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik oleh 

faktor-faktor internal perusahaan maupu faktor eksternal lingkungan Kotler 

(2007:341) 

A. Faktor  Lingkungan Internal Perusahaan  

1. Tujuan pemasaran perusahaan 

Faktor utama dalam perusahaan harga adalah tujuan  pemasaran 

perusahaan. Tujuan tersebut berupa maksimalisasi laba, mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, 

menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaing, 

melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. 

2. Strategi bauran pemasaran 

Harga hanyalah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh karena 

itu, harga perlu dikoordinasi dan saling mendukung dengan bauran 

pemasaran lainnya. Yaitu produk, distribusi, promosi. 
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3. Biaya  

Biaya merupakan faktor yag menentukan harga minimal yang harus 

ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Untuk menganalisis 

faktor biaya terhadap strategi penentapan harga, ada tiga macam hubungan 

yang perlu dipertimbangkan. Pertama , rasio biaya tetap terhadap biaya 

variabel. Kedua, skala ekonomis yang tersedia bagi suatu  perusahaan. 

Ketiga, struktur biaya perusahaan dibandingkan pesaingnya 

4. Organisasi perusahaan 

Manajer perlu memutuskan siapa dalam organisasi harus menetapkan 

harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut 

caranya masing-masing. 

B. Faktor Lingkungan Eksternal Perusahaan 

1. Sifat pasar dan permintaan 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang 

dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan 

monopolistic, oligopoly, atau monopoli. Faktor-faktor lain yang tidak 

kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. 

2. Biaya, harga, dan penawaran pesaing 

Faktor eksternal lainya yang mempengaruhi keputusan penetapan 

harga perusahaan adalah biaya dan harga pesaingan kemungkinan rekasi 

pesaing atas tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan. 

Perusahaan juga perlu mengetahui harga dan mutu dari setiap produk yang 

ditawarkar pesaing. 
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3. Faktor-faktor pesaing lainya 

Selain faktor-fartor diatas, perusahaan perlu memperhatikan faktor 

kondisi ekonomi (inflasi, tingkat bunga), kebijakan dan peraturan 

pemerintah, aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan) ditawarkar 

pesaing. 

2.6.3. Promosi ( Promotion ) 

2.6.3.1. Pengertian Promosi  

Kegiatan promosi adalah segala usaha yang dilakukan penjual untuk 

mempertahankan produk kepada calon konsumen, dan membujuk mereka untuk 

mebelinya, serta mengingatkan kembali konsumen lama agar melakukan 

pembelian ulang. Promosi juga merupakan kegiatan untuk menyebarluaskan 

informasi tentang barang atau jasa yang akan di jual dengan maksud untuk 

merubah pola perilaku konsumen. 

Menurut Kotler (2008:63) promosi adalah aktivitas yang menyampaikan 

manfaat produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. 

Alma (2005:179), mendefinisikan  pada hakekatnya promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan/atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarka perusahaan yang 

bersangkutan. 

Sedangkan menurut Payne (2000:189), promosi merupakan alat yang dapat 

digunakan organisasi jasa untuk berkomunikasi dengan pasar sasarannya. 
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2.6.3.2. Tujuan Promosi 

Tujuan promosi, pada umumnya adalah : 

1. Memberitahukan 

Tentang perusahaan dan Bauran Pemasarannya, memberitahukan 

kepada sasaran akan digunakan apabila perusahaan hanya ingin 

memberitahukan kepada pelanggan mengenai produk. 

Memberitahukan / menginformasikan dapat berupa : 

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru 

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

d. Menjelaskan cara kerja suatu produk 

e. Meluruskan kesan yang keliru 

f. Membangun citra perusahaan 

2. Membujuk 

Promosi ini ditujukan untuk mendorong pembelian. Sering perusahaan 

tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya tetapi lebih mengutamakan 

untuk menciptakan kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar dapat member 

pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. 

Membujuk pelanggan sasaran untuk : 

a. Membentuk pilihan merek 

b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu 

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga 
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3. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produksi di hati masyarakat dan perlu dilakukan 

selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk 

Mengingatkan dapat terdiri dari : 

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat 

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan 

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 

d. Menjaga agar ikatan pertama pembeli jatuh ke produk perusahaan 

2.6.3.3. Bauran Promosi  

Untuk menggerakan atau memasarkan produknya, perusahaan dapat  

mengandalkan dari salah satu elemen bauran pemasaran yaitu  promosi yang 

secara umum disebut dengan bauran komunikasi pemasaran, terdiri dari lima cara 

komunikasi utama yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 

publisitas, penjualan secara pribadi, dan pemasaran langsung (Kotler,2000:658) 

menjelaskan sebagai berikut : 

1. Periklanan 

Periklanan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, 

barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 

Sifat-sifat dari periklanan antara lain : (1) presentasi umum, sifat 

komunikasinya yang umum memberikan semacam keabsahan produk dan 

penawaran yang terstandarisasi. (2) Tersebar luas periklanan adalah media 
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berdaya sebar luas sehingga memungkinkan pembeli menerima dan 

membandingakan pesan iklan dari berbagai pesaing. (3) ekspresi yang 

lebih kuat, periklanan memberikan peluang untuk mendramatisasi 

perusahaan dan produknya melalui cetakan, suara, dan warna yang penuh 

seni, dan (4) tidak bersifat pribadi, iklan hanya mampu melaksanakan 

monolog, bukan dengan diaglog dengan audies. 

2. Promosi Penjualan  

Promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli produk atau jasa. Semua 

jenis alat promosi penjualan memberikan tiga manfaat yang berbeda : 

 Komunikasi: penjualan menarik perhatian dan biasanya 

memberikan informasi yang mengarahkan konsumen kepada 

produk. 

 Insentif : promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan 

atau dorongan yang memberi nilai bagi konsumen. 

 Ajakan : promosi penjualan merupan ajakan untuk melakukan 

trasaksi pembelian sekarang. 

3. Hubungan masyarakat dan publisitas 

Hubungan masyarakat dan publisitas adalah berbagai program untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaanatau produk secara 

individual. 

4. Penjualan secar pribadi adalah interaksi langsung dengan calon pembeli 

atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan  

menerima pesan. 
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5. Pemasaran langsung adalah penggunaan surat, telepon, faxmili, email dan 

alat penghubung personal lain untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan atau mendapatkan tanggapan  langsung dari pelanggan tertentu 

atau calon pelanggan. 

2.6.4. Saluran Distribusi 

2.6.4.1. Pengertian Saluran Distribusi 

Saluran distribusi seringkali disebut juga saluran perdangangan atau saluran 

pemasaran. pemilihan saluran pemasaran yang kurang tepat terhadap produk yang 

bersangkutan bias memberikan persepsi yang salah tentang produk tersebut 

dimata konsumen. 

Kotler (2002:140) mendefisinikan saluran distribusi adalah serangkaian 

organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan 

suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

2.6.4.2. Fungsi Saluran Distribusi 

Sebuah saluran distribusi melaksanakan tugas memindahkan barang dari 

produsen ke konsumen. Hal ini untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan 

pemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang memisahkan 

barang dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau menginginkanya. 

Anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama : 

 Informasi 

Pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai 

pelanggan, pesaing, serta pelaku, dan kekuatan lain yang ada saat ini 

maupun yang potensial dalam lingkungan pemasaran. 
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 Promosi 

Pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang dirancang 

untuk menarik pelanggan pada penawaran tersebut. 

 Negosisasi 

Usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain 

sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan 

 Pemesanan 

Komunikasi dari para anggota saluran pemasaran ke produsen mengenai 

minat untuk membeli 

 Pembiayaan 

Perolehan dan pengalokasikan dana yang dibutuhkan untuk membiayai 

persedian pada berbagai tingkat saluran pemasaran 

 Pengambilan resiko 

Penanggungan resiko yang berhubungan dengan melaksanakan fungsi 

saluran pemasaran tersebut 

 Pemilihan Fisik 

Pembayaran penyimpanan dan pengarahan fisik dari bahan mentah sampai 

ke pelanggan akhir 

 Pembayaran 

Pembeli membayar tagihan kepada penjual lewat bank dan instansi 

pemerintah 

 Hak milik 

Transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi lain, atau orang ke 

orang. 
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2.7. Keputusan Pembelian 

2.7.1. Proses Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

membeli. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah  

pada  kegiatan  manusia  untuk  membeli  barang   atau   jasa   dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya. Proses pengambilan keputusan untuk membeli pada 

setiap orang sama, hanya seluruh proses tersebut tidak selalu dilaksanakan oleh 

setiap orang. Hal ini penting yang berkaitan dengan model perilaku konsumen 

adalah proses keputusan membeli, karena kegiatan membeli yang nampak satu 

kali merupakan salah satu tahap dari serangkaian tahap dalam proses keputusan 

membeli. Swasta dan Handoko (2005, 106-111) proses keputusan membeli terdiri 

dari lima tahap yang menggambarkan sejak calon pembeli: 

1. Pengenalan Masalah  

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah 

kebutuhan. Pembelian menyadari terdapat perbedaan antara kondisi 

sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat 

disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk 

mencari informasi lebih banyak. Kita dapat membedakan dalam dua 

tingkat yaitu perhatian yang meningkat dan mencari informasi secara aktif. 

Seberapa jauh pencarian dilakukan tergantung pada kuatnya dorongan 

yang ada pada dirinya, jumlah informasi yang semula dimilikinya, 
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kemudian mendapatkan informasi tambahan dan kepuasan yang ia 

dapatkan dari mencari dalam pencariannya. 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsep-konsep dasar tertentu akan membantu kita memahami proses 

evaluasi konsumen. Kita memandang konsumen berusaha untuk 

memuaskan suatu kebutuhan. Konsumen melihat setiap produk sebagai 

himpunan dari sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dengan  kemampuan 

beragam dalam memberikan manfaat yang dicari dan dalam memuaskan 

hal ini. 

4. Keputusan Membeli 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-

merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk tujuan membeli untuk merek yang disukai. 

5. Perilaku Sesudah Pembelian 

Sesudah pembelian terhadap suatu produk dilakukan, konsumen akan 

mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen 

tersebut juga akan terlibat dengan tindakan-tindakan sesudah pembelian 

dan penggunaan produk yang akan menarik minat pemasar. 

Jadi proses keputusan membeli dimulai jauh sebelum terjadinya kegiatan 

pembelian dan mempunyai kelanjutan yang panjang setelah kegiatan pembeli 

dilakukan. Pemasaran harus meneliti konsumen untuk mengetahui jenis masalah 

atau keinginan dan kebutuhan yang timbul, apa yang menyebabkan rasa 

kebutuhan itu dan bagaimana rasa kebutuhan itu mengarah pada obyek tertentu. 

Keputusan membeli dapat berupa membeli atau tidak membeli. Ada dua faktor 
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yang muncul antara niat membeli dan keputusan untuk membeli yaitu sikap orang 

lain dan situasi yang tidak terduga  yang dapat merubah niat membeli. Apabila 

konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen cenderung memilih produk 

yang disukai. Dalam keputusan membeli sendiri terdiri dari sejumlah keputusan. 

Swasta dan Handoko (2005, 102-104) mengemukakan tujuh faktor dalam 

keputusan membeli yaitu : 

1. Keputusan Tentang Bentuk Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau 

menggunakan uangnya untuk tujuan lain. 

2. Keputusan Tentang Jenis Produk 

Konsumen harus mengambil keputusan untuk membeli produk tertentu. 

Keputusan itu menyangkut pola ukuran, mutu, corak dan sebagainya. 

3. Keputusan Tentang Merk 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merk mana yang akan dibeli. 

Setiap merk memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. 

4. Keputusan Tentang Penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk itu akan dibeli. 

5. Keputusan Tentang Jumlah Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari 

satu unit. 

6. Keputusan Tentang Waktu Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan 

pembelian. Masalah ini menyangkut tersedianya uang untuk membeli produk. 
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7. Keputusan Tentang Cara Pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran 

produk yang dibeli, apakah secara tunai atau dengan cicilan.  

Dalam suatu pembelian barang, keputusan yang harus diambil tidak selalu 

berurutan seperti diatas. Keputusan yang diambil dapat bermula dari keputusan 

tentang penjual karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan-

perbedaan diantara bentuk-bentuk dan merk produk serta dapat mengambil 

keputusan tentang saat dan kuantitas secara  lebih awal.  

Menurut Sutisna (2004:15),  proses pengambilan keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adnya : 

a. Kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

b. Pencarian informasi mengenai keberadaan produk yang diiginkan. 

c. Seleksi atas alternatif-alternatif yang tersedia. Proses seleksi ini disebut 

sebagai tahap evaluasi. 

d. Dengan menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam benak konsumen, 

salah satu merek produk dipilih untuk dibeli 

e. Evaluasi pasca pembelian. Proses ini akan menentukan apakah konsumen 

merasa puas atau tidak atas keputusan pembeliannya. Seandainya konsumen 

puas atas keputusan pembeliannya maka kemungkinan untuk melakukan 

pembelian kembali pada masa depan akan terjadi sementara itu jika konsumen 

tidak puas atas keputusan pembeliannya dia akan mencari kembali berbagai 

produk yang dibutuhkan. Proses ini akan terus berulang sampai konsumen 

merasa terpuaskan. 
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UMPAN BALIK 

Pengenalan masalah keinginan dan  

kebutuhan 

Pencarian berbagai informasi 

Pilihan atas merek produk untuk dibeli 

Evaluasi berbagai alternatif merek produk 

Evaluasi pasca pembelian 

Selanjutnya proses keputusan membeli dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

GAMBAR 2.2 

PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Kotler &   Armstrong (2002) 

2.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Sutisno (2004;6) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, yaitu : 

1) Konsumen individual  

Pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh 

hal-hal yang ada pada diri konsumen. Kebutuhan, persepsi terhadap 

karakteristik merek, sikap kondisi semografi, gaya hidup dan karakteristik 

kepribadian individu akan mempengaruhi pilihan individu itu terhadap 

berbagai alternatif merek yang tersedia. 
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2) Lingkungan yang mempengaruhi konsumen, pilihan-pilihan konsumen 

terhadap produkyang dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Ketika 

konsumen melakukan pembelian suatu produk didasari oleh banyak 

pertimbangan. Mungkin seorang pembeli suatu produk karena meniru teman. 

Jadi interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang akan turut mempengaruhi 

keputusan pembelian.` 

3) Stimuli pemasaran atau juga disebut dengan strategi pemasaran 

Strategi pemasaran yang banyak dibahas adalah satu-satunya variabel dalm 

model ini yang dikendalikan oleh pemasar. Pemasar berusaha mempengaruhi 

konsumen dengan menggunakan Stimuli pemasaran seperti iklan dan 

sejenisnya, agar konsumen bersedia untuk membeli produk yang ditawarkan. 

2.8. Perilaku Konsumen 

2.8.1. Definisi Perilaku Konsumen 

Dalam ilmu perilaku konsumen mempelajari bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan 

barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan 

hasrat mereka. Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak 

pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan 

mereka namun bertindak sebaliknya. Pelanggan mungkin juga tidak memahami 

motivasi mereka yang lebih dalam. Pelanggan mungkin menanggapi pengaruh 

yang mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir. Perusahaan 

menetapkan kepuasan konsumen sebagai prioritas puncak, meningkatkan 

komunikasi dan pengetahuan konsumen, memperkuat dukungan pelayanan dan 
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hubungan yang erat sehingga mempelajari perilaku konsumen merupakan langkah 

dasar yang penting dalam mencapai kepuasan konsumen. 

Menurut Mowan dan Minor (2002:6), “perilaku konsumen adalah studi 

tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan, konsumsi dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide”.   

2.8.2. Jenis Perilaku Konsumen 

Perilaku membeli sangat berbeda untuk sebuah produk. Semakin kompleks 

keputusan biasanya akan melibatkan semakin banyak pihak yang terkait dan 

semakin banyak pertimbangan. Gambar 2.3 menggambarkan tipe-tipe perilaku 

membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan diantara 

berbagai merek. 

Gambar 2.3  

Tipe-Tipe Perilaku Membeli 
          

Perbedaan mendasar 

yang ada diantara merk 

 

Sedikit perbedaan 

diantara merk yang ada 

Perilaku membeli 

yang complex 

Perilaku membeli 

yang mencari 

variasi 

Perilaku membeli 

yang mengurangi 

ketidakcocokan 

Perilaku membeli 

karena kebiasaan 

 

            Sumber : Philip Kotler & Gary Armstrong, 2007 

 

1. Perilaku Membeli Yang Kompleks 

Konsumen menjalankan perilaku membeli yang kompleks (complex 

buying behaviour) ketika mereka benar-benar terlibat dalam pembelian 

dan mempunyai pandangan yang berbeda antara merek yang satu dengan 
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yang lain. Konsumen mungkin amat terlibat ketika produknya mahal, 

beresiko jarang dibeli, dan sangat menonjolkan ekspresi diri. Pembeli akan 

melalui proses belajar mengenai kategori produknya, lalu sikap, dan 

kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-masak. 

2. Perilaku Membeli Yang Mengurangi Ketidakcocokan 

Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan (dissonance-reducing 

buying behaviour) terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan 

pembelian yang mahal, jarang, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit 

perbedaan diantara merek-merek yang ada. Setelah pembelian konsumen 

mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian (merasa tidak 

nyaman setelah membeli) ketika mereka menemukan kelemahan-

kelemahan tertentu tenang merek yang mereka beli/mendengar hal-hal 

bagus mengenai merek lain yang tidak mereka beli. 

3. Perilaku Membeli Karena Kebiasaan 

Perilaku membeli karena kebiasaan (habitual buying behaviour) terjadi 

dalam kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan kecilnya perbedaan 

antar merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat terhadap suatu 

merek, mereka memilih merek tersebut karena dikenal. Mereka tidak 

terlalu terlibat dengan produk, mungkin konsumen tidak akan 

mengevaluasi pilihan bahkan setelah membeli. 

4. Perilaku Membeli Yang Mencari Variasi 

Pelanggan menjalankan perilaku membeli yang mencari variasi (variety 

seeking buying behaviour) dalam situasi yang bercirikan rendahnya 

keterlibatan konsumen namun perbedaan merek dianggap cukup berarti. 
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2.8.3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Amirullah (2003:35) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen  adalah :  

1. Faktor internal  

a. Pengalaman belajar dan memori, perilaku belajar manusia terdiri dari : 

 Perilaku fisik (physical behavior ), yaitu manusia mempelajari    

beberapa pola  perilaku fisik yang bermanfaat dalam merespon 

berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pembelajaran melalui simbol dan pemecahan masalah (symbolic  

learning and problem solving). Manusia mempelajari arti symbol 

yang memungkinkan komunikasi lebih efisien melalui 

pengembangan bahasa. 

 Pembelajaran secara efektif (affective learning). Manusia belajar    

elemen-elemen tertentu dari lingkungna dan hal-hal yang tidak 

disukai lainnya. Yang mana konsumen keinginan-keinginan, tujuan , 

dan motif-motifnya, sampai pada produk-produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan-kebutuhanya. 

b. Kepribadian dan konsep diri 

Kotler (2007:61) mendefinisikan kepribadian adalah “Karakteristik 

psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan 

relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungan. ”Kotler (2007:61) 

mendefinisikan konsep diri adalah “Pandangan seseorang tentang dirinya 

sendiri atau bagaimana seseorang untuk mempromosikan dirinya sendiri.” 
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c. Motivasi,  Kotler (2007:61) mendefinisikan motivasi adalah “Kebutuhan 

yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak.” 

d. Sikap, Kotler (2007:61) mendefinisikan sikap adalah “Evaluasi, perasaaan 

emosional, dan kecendrungan tidakan yang menguntungkan atau tidak 

menuntungkan dan tidak bertahan lama seseorang terhadap beberapa 

obyek atau gagasan.” 

e. Persepsi. “Proses bagaimana seseorang individu memilih, mengorganisasi, 

dan menginterprestasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang memilki arti.”  

2. Faktor eksternal 

a. Faktor budaya. Schiffman (1997:322) mendefiniskan budaya adalah 

“Jumlah nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang digukan untuk menunjukan 

perilaku konsumen langsung dari kelompok masyarakat tertentu. “ 

karakteristik budaya :  

 Budaya itu tercipta. Terdapat tiga sistem yang dapat menciptakan  

budaya itu sendiri a). komponen metal yang terdiri dari ide, 

keprcayaan, nilai dan pertimbangan berdasarkan apa yag mereka 

inginkan. b). sistem tegnologi seprti keterampilan, keahlian dan seni 

yang mampu menghasilkan barang-barang. c). sistem organisasi 

seperti sistem keluarga dan kelas social yang membentuk prilaku 

secara efektif.  

 Budaya dipelajari. Budaya dapat dilihat dan diamati, sehingga  

pemasar dalam hal ini dapat menyesuaikan program pemasaran 

dengan perilaku budaya yang ada. 
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 Budaya secara sosial diturunkan. Nilai-nilai dan kebiasaan yang 

dianut oleh orang jaman dahulu secara terus-menerus dianut oleh 

generasi berikutnya.  

 Budaya bersifat adaptif. Budaya tidak memberikan manfaat 

(kepuasan) cenderung akan ditinggalkan dan masyarakat akan 

mencoba menyesuaikan budaya yang baru untuk memberikan 

kepuasan. 

 Budaya memberiakan petunjuk. Apa yang biasa dilakukan oleh 

kelompok masyarakat tertentu akan memberikan isyarat kepada 

pemasar bahwa begitulah keinginan mereka. 

b. Faktor Sosial  

 Kelompok referensi, Kotler (2007:61) mendefinisikan kelompok adalah  

“Dua atau lebih orang yang berinteraksi untuk melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan. Kelompok referensi adalah sejumlah orang atau 

kelompok yang bertindak sebagai pebanding terhadap individu dalam 

setiap bentuk nilai, sikap penuntun kearah perilaku”. 

 Keluarga, Kotler (2007:61) mendefinisikan keluarga adalah  

“Organisasi pembeli konsumen yang paling penting dalam masyarakat, 

dan telah menjadi obyek penelitian yang paling efektif ”. 

 Faktor ekonomi, Amirullah (2003:24) mendefinisikan : “Faktor 

ekonomi pada prinsipnya kekuatan yang sangat besar yang 

mempengaruhi daya beli dan pola pembelian konsumen meliputi 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita dan inflasi”. 
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2.9. Hubungan Bauran Pemasaran Terhadap  Keputusan Pembelian 

Naik turunnya penjualan yang terjadi didalam perusahaan, dapat diamati 

hubungannya dengan bagaimana kebijakan pemasaran yang telah dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Kebijakan pemasaran tersebut adalah kebijakan produk, 

kebijakan harga, kebijakan saluran distribusi, dan kebijakan promosi. Dari 

beberapa penjelasan dapat kita ketahui beberapa hubungan bauran pemasaran 

yang didalamnya terdapat unsur produk, harga promosi dan tempat terhadap 

keputusan pembelian. Produk merupakan segala sesuatu baik berupa benda nyata 

atau abstrak yang ditawarkan kepada konsumen dimana seseorang akan membeli 

produk, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya sehingga bila kualitas yang 

diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, hal ini akan 

menimbulkan kekecewaan yang pada akhirnya konsumen akan melakukan suatu 

tindakan untuk mempengaruhi konsumen lain dengan pengaruh yang kurang 

menguntungkan perusahaan. Jadi perusahaan harus dapat memberikan suatu 

jaminan atas produk/jasa kepada konsumen sehingga persepasi tehadap 

produk/jasa tesebut akan baik, 

Harga merupakan alat tukar untuk mendapatkan suatu produk yang berupa 

barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam kaitannya dengan keputusan pembelian 

besarnya harga yang dibayarkan harus dapat membrikan nilai kuaitas  yang sesuai 

terhadap produk/jasa yang diterima, sehingga hal ini akan membangun persepsi 

konsumen dalam memuaskan keinginan dan kebutuhannya. 

Suatu produk/jasa meskipun baik dan bermanfaat, jika tidak dikenal oleh 

konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui dan mungkin tidak akan 

dibeli, maka diperlukan penyampaian informasi kepada pembeli untuk 
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mempengaruhi sikap dan tingkah laku konsumen. Informasi yang diterima oleh 

konsumen merupakan suatu kepercayaan atau sikap yang diyakini sehingga perlu 

perlindungan mengenai persepsi tersebut. Jadi promosi yang disampaikan oleh 

perusahaan haruslah bersifat memberitahu dan mengingatkan suatu produk/jasa. 

Kemudahan untuk mendapatkan produk yaitu dengan memperhatikan keinginan 

masyarakat terhadap barang/jasa yang dapat memberikan kepuasan adalah suatu 

hal yang layak. Konsumen akan menyukai lokasi yang mudah dikunjungi dari 

pada tempat yang sulit dijangkau. 

2.10. Kerangka Pikir Penelitian 

Menurut Adi (2004:29), kerangka pikir atau kerangka teoritis adalah 

kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang 

diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep atau variabel-variabel yang diteliti. Kerangka pikir akan memberikan 

penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (obyek) penelitian. 

Deskripsi teori dan penelitian terdahulu merupakan landasan utama dalam 

menyusun kerangkan pikir, yang pada akhirnya digunakan dalam menyusun 

hipotesis.  

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut : 



55 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

Terdahulu  

Landasan Teori Dealer Auto 2000 

Sukun Malang 

Bauran Pemasaran  ( X ) : 

 Produk ( X1 ) 

 Harga ( X2 ) 

 Promosi ( X3 ) 

 Saluran Distribusi ( X4 ) 

Keputusan Pembelian ( Y ) 

Analisis Kualitatif 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan  

Analisis Kuantitatif 

 Uji Validitas  

 Uji Reliabilitas  

 Regresi Berganda  

 Uji Normalitas  

 Uji Heterokedastisitas  

 Uji Multikolinearitas 

 Uji F 

 Uji t 
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Berdasarkan kerangka konsep penelitian di atas peneliti menjelaskan 

bahwa perusahan Dealer Auto 2000 Sukun Malang yang memproduksi mobil 

Toyota mempunyai brand image yang melekat pada pikiran konsumen. Bauran 

pemasaran yang terdiri 4 komponen berlandaskan landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang menyebutkan bahwa komponen bauran pemasaran yang terdiri 

dari produk, harga, promosi dan saluran distribusi untuk mengetahui pengaruh 

bauran pemasaran dalam keputusan pembelian melalui uji validitas, uji 

realibilitas, uji regresi berganda, uji F, dan uji T sehingga diperoleh penemuan 

bahwa bauran pemasaran akan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap 

keputusan pembelian     

2.11. Model Hipotesis  

Hipotesis menurut Arikunto (2002:64) adalah jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.  

Sugiyono (2002:51) mendifisinikan “ hipotesis sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan ” 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :   
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Gambar 2.5 

 Model Hipotesis  
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Berdasarkan model  tersebut, dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :  

1. Hipotesisi I :   Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi  

dan saluran distribusi memiliki pengaruh secara simultan  

terhadap keputusan pembelian.   

2. Hipotesisi II :  Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi 

dan saluran distribusi memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. 

3. Hipotesis III :  Variabel produk memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

keputusan pembelian  

Berdasarkan penelitian terdahulu  Trya Feblanie (2003) dengan judul ” 

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Rumah oleh 

Konsumen (Studi Kasus Pada Perumahan Bhumi Purwanto Agung Malang.  

Produk menjadi faktor penentu keputusan konsumen dalam pembelian rumah oleh 

konsumen.  


