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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
  

A. Penelitian Terdahulu 

Novisanty (2010) telah melakukan penelitian dengan tujuan 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap keputusan 

berkunjung. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor 

produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap keputusan berkunjung.  

Alat ukur yang digunakan yaitu menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda. 

Hasil penelitian ini terbukti dengan R=0,934. Koefisien 

determinasi (ܴଶ) sebesar 0,872 yang berarti 87,2% variasi variabel bebas 

yaitu produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses. 

Sedangkan sebesar 12,8% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian. Secara simultan dengan menggunakan 

metode linier ditunjukkan bahwa variabel produk, harga, lokasi, promosi, 

orang, bukti fisik dan proses berpengaruh highly significantly terhadap 

keputusan berkunjung pada rumah makan Istana Minang Parapat, yang 

dapat dilihat dari uji F dimana F hitung > F tabel (80.423 > 2,12). Secara 

parsial ditunjukkan bahwa terdapat 5 faktor, yaitu produk, harga, lokasi, 

orang dan proses yang secara positif dan signifikan mempengaruhi 

keputusan berkunjung pada rumah makan Istana Minang Parapat. 
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Sedangkan faktor yang paling dominan adalah harga, dimana harga 

mempunyai koefisien regresi yang paling besar 6,571. 

Kembaren (2009) telah melakukan penelitian dengan tujuan 

mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor lokasi, produk, harga, 

merek, program promosi dan pelayanan terhadap keputusan pembelian 

KFC Gajah Mada Medan, dan faktor yang lebih dominan 

mempengaruhinya adalah Produk. Penelitian ini menggunakan hipotesis di 

mana faktor lokasi, produk, merek, program promosi dan pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi linier 

berganda. 

Hasil dari penelitian ini terbukti bahwa variabel lokasi, kualitas 

produk, harga, merek, program promosi berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan untuk variabel harga dan pelayanan tidak 

berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Dari hasil pengujian 

koefisiensi determinan, hasil adjusted R square yaitu sebesar 0,719, hal ini 

menunjukkan bahwa variasi naik turunnya keputusan pembelian pada KFC 

Jalan Gajah Mada Medan, dipengaruhi oleh variasi pada variabel lokasi, 

kualitas produk, harga, merek, program promosi, dan pelayanan yaitu 

sebesar 0,719, adapun sisanya sebesar 28,1% yang merupakan variabel 

lainnya tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang disajikan pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 
Persamaan dan Perbedaan Landasan Penelitian Terdahulu dengan 

Penelitian Sekarang 
Nama 

Peneliti 
dan Tahun 

Perbedaan Persamaan 

Kembaren 
(2009) 

1. Lokasi penelitian di Jalan Gajah Mada 
Medan. 

2. Obyek penelitian adalah Restoran KFC. 
3. Variabel bebas penelitian menggunakan 

lokasi, kualitas produk, harga, merek, 
program promosi, dan pelayanan. 

4. Variabel terikat penelitian ini adalah 
keputusan pembelian. 

5. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
accidental dan purposive sampling. 

6. Menggunakan alat analisis deskriptif. 

1. Objek penelitian 
pada rumah makan 
atau restoran. 

2. Menggunakan alat 
analisis regresi 
linier berganda. 

Novisanty 
(2010) 

1. Lokasi penelitian di Jalan Sisingamangaraja. 
2. Obyek penelitian adalah Rumah Makan 

Istana Minang . 
3. Variabel bebas penelitian menggunakan 

faktor bauran pemasaran jasa (produk, harga, 
lokasi, promosi, orang, bukti fisik, dan 
proses). 

4. Variabel terikat penelitian ini adalah 
keputusan berkunjung. 

5. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
accidental sampling. 

Peneliti 
Sekarang 
(2012) 

1. Lokasi penelitian di Royal Plaza Surabaya. 
2. Obyek penelitian adalah Restoran D’cost 

Seafood. 
3. Variabel bebas penelitian menggunakan 

bauran pemasaran jasa (produk, harga,  
promosi, lokasi, orang, bukti fisik, proses, 
dan pelayanan).  

4. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
keputusan pembelian. 

5. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
judgmental sampling. 

6. Menggunakan alat analisis deskriptif. 
Sumber : Data Diolah dari penelitian Novisanty, Kembaren, dan Jayanti, tahun 2012 
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B. Kajian Teori 

1. Pemasaran Jasa 

Inti dari pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Menurut Kotler dan Armstrong 

yang diterjemahkan oleh Sabran (2008:6), pemasaran adalah proses di 

mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap 

nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Sindoro (2004:7), 

pemasaran adalah proses sosial yang di mana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan 

dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Menurut Engel et al 

(1994:4), pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 

penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individual dan 

organisasional. 

Dari ketiga definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemasaran bukan hanya kegiatan menjual barang maupun jasa dan 

mengiklankan saja tetapi juga meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

penetapan harga, promosi dalam menjual barang maupun jasa untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen dengan cara memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen maupun organisasional.  
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2. Konsep Pemasaran 

  Menurut Kotler dan Keller (2009:20), konsep pemasaran 

beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah 

menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik 

kepada pasar sasaran yang dipilih. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:12), konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan 

organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan 

target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik 

daripada pesaing. 

  Menurut Kotler dan Armstrong (2008:13), konsep pemasaran 

terdiri atas empat pilar, yaitu : 

a) Pasar sasaran 

Suatu perusahaan akan berhasil apabila mereka cermat dalam 

memilih pasar sasaran atau target pasar dengan mempersiapkan strategi 

dan program pemasaran yang dirancang khusus untuk pasar tersebut. 

Pemasaran bergerak menata pasar untuk membangkitkan hubungan 

pelanggan yang menguntungkan.  

b) Berorientasi Pada Kebutuhan Pelanggan 

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemasar yaitu 

pemasar harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan 

pasar dimana mereka akan beroperasi. Konsep paling dasar yang 

mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan 
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merupakan syarat hidup manusia. Kebutuhan manusia meliputi 

kebutuhan fisik akan makanan, pakaian, kehangatan, dan keamanan; 

kebutuhan sosial akan kebersamaan dan perhatian; dan kebutuhan 

pribadi akan pengetahuan dan ekspresi diri. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut adalah bagian dari kodrat manusia.  

c) Pemasaran Yang Terintegrasi 

Strategi pemasaran menggaris bawahi pelanggan mana yang 

akan dilayani perusahaan dan bagaimana cara perusahaan menciptakan 

nilai bagi pelanggan ini. Berikutnya, pemasar mengembangkan program 

pemasaran terintegrasi yang akan benar-benar memberikan nilai yang 

diinginkan kepada pelanggan sasaran. Program pemasaran membangun 

hubungan pelanggan dengan mentransformasikan strategi pemasaran ke 

dalam tindakan. Program pemasaran terdiri dari bauran pemasaran 

perusahaan, yaitu kumpulan sarana pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengimplementasikan strategi pemasarannya. 

d) Keuntungan Melalui Kepuasan Pelanggan 

Tujuan akhir konsep pemasaran adalah membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan 

kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang 

diinginkan dengan lebih baik dari pesaing. Berdasarkan konsep 

tersebut, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan 

keuntungan.  
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3. Bauran Pemasaran Jasa 

Sarana bauran pemasaran utama dikelompokkan menjadi empat, 

yaitu produk, harga, tempat dan promosi. Untuk menghantarkan proporsi 

nilai, mula-mula perusahaan harus menciptakan penawaran pasar (produk) 

yang memuaskan kebutuhan. Perusahaan kemudian memutuskan berapa 

biaya penawaran (harga) dan bagaimana membuat penawaran tersedia bagi 

konsumen sasaran (tempat). Akhirnya, perusahaan harus berkomunikasi 

dengan pelanggan sasaran tentang penawaran dan membujuk mereka 

dengan jasa yang ditawarkan (promosi). 

Bauran pemasaran yang efektif  memadukan semua elemen bauran 

pemasaran ke dalam suatu program pemasaran terintegrasi yang dirancang 

untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan menghantarkan nilai 

bagi konsumen.  

Pada bauran pemasaran produk barang mencakup 4P yaitu product, 

price, place, dan promotion. Sedangkan pada bauran pemasaran jasa 

ditambah oleh tiga unsur lagi yakni people, process, dan costumer service. 

Ketiga hal ini terkait dengan sifat jasa di mana tahapan operasi hingga 

konsumsi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan serta 

mengikutsertakan konsumen dengan pemberi jasa secara langsung. 

Dengan demikian, menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:70), unsur 

bauran pemasaran jasa terdiri dari tujuh hal antara lain yaitu : 
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a) Produk 

 Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan 

dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk 

itu saja tetapi membeli manfaat dan nilai produk tersebut, yang disebut 

“the offer”.  

b) Harga 

 Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian 

nilai kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli. Hal yang terpenting dalam 

keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan startegi 

pemasaran secara keseluruhan. Nilai suatu jasa tidak ditentukan oleh 

harga, melainkan oleh manfaat yang pembeli dapatkan ketika 

mengkonsumsi jasa tersebut relatif terhadap biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh layanan jasa tersebut, dan harga dari jasa bersifat 

alternatif yang dimiliki kompetitor 

c) Tempat (Sistem Penyampaian Jasa) 

 Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan 

atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana 

cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di aman lokasi yang 

strategis. 
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d) Promosi 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran 

promosi (promotion mix). Bauran promosi terdiri atas iklan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari 

kemulut ke mulut, dan surat pemberitahuan langsung. 

e) Orang 

 Orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas 

jasa yang diberikan. Untuk mencapai kualitas terbaik maka pegawai 

harus dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu 

memberikan konsumen kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Tjiptono (2005:31), unsur people atau orang tidak terlalu 

penting bila dibandingkan dalam people-based services seperti restoran 

dan konsultan manajemen. 

f) Proses 

 Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri atas 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, di 

mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen.  

g) Layanan Konsumen 

 Layanan konsumen (costumer service) pada pemasaran jasa lebih 

dilihat sebagai hasil dan kegiatan distribusi dan logistik, dimana 

pelayanan diberikan kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. 

Layanan konsumen meliputi aktivitas untuk memberikan kegunaan 

waktu dan tempat termasuk layanan pratransaksi, saat transaksi, dan 
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pascatransaksi. Kegiatan sebelum transaksi (pratransaksi) akan turut 

mempengaruhi kegiatan transaksi dan setelah transaksi, karena itu 

kegiatan pendahuluannya harus sebaik mungkin sehingga konsumen 

memberikan respon yang positif dan menunjukkan loyalitas yang 

tinggi. 

4. Produk (Product) 

  Menurut Huriyati (2005:50-1) dalam Widjaja (2009:77), produk 

jasa (the service product) merupakan produk intangible yang dapat 

memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat 

memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak hanya membeli 

barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dan nilai dari sesuatu yang 

ditawarkan. Menurut Pride dan Ferrel (1991) dalam Tjiptono (2005:88), 

istilah produk dapat didefinisikan sebagai serangkaian atribut tangible dan 

intangible, termasuk manfaat atau utilitas fungsional, sosial, dan 

psikologis. 

  Menurut Kotler dan Armstrong (2008:266), mendefinisikan produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik 

perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar 

barang-barang yang berwujud (tangible). Dalam arti luas, produk meliputi 

objek-objek fisik, jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide atau bauran 

entitas-entitas ini. Unsur-unsur dalam penawaran jasa atau konsep jasa 

dapat dijabarkan ke dalam tiga elemen sebagai berikut : 
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a) Unsur fisik, yaitu elemen-elemen material atau fisik berupa facilitating 

goods dan support goods, misalnya makanan dan minuman yang 

disajikan restoran.  

b) Manfaat sensual (sensual benefits), yakni manfaat-manfaat yang 

berkaitan dengan panca indera, misalnya aroma dan rasa makanan 

restoran. 

c) Manfaat psikologis, yakni manfaat-manfaat yang tidak dapat 

didefinisikan secara jelas dan cenderung ditentukan oleh pelanggan 

secara subjektif. 

  Penawaran jasa bisa dibedakan dari barang atas dasar karakteristik 

inseparability jasa. Fakta bahwa suatu jasa biasanya tidak terpisahkan dari 

orang yang menyediakannya atau tempat penyediaannya, menyebabkan 

jasa dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dengan saat produksinya. Ini 

menandakan tingginya tingkat interaksi antara pembeli dan penyedia jasa. 

Dalam penawaran jasa terdapat dua komponen utama sebagai berikut : 

a) Jasa Inti (core product) yang mencerminkan manfaat inti. 

b) Jasa sekunder (secondary service) yang mencerminkan tangible dan 

augmented product level. 

  Level jasa inti atau dikenal dengan istilah substantive service atau 

service concept, merupakan fungsi esensial dari suatu jasa. Fungsi tersebut 

bersifat umum maupun spesifik. Fungsi yang bersifat umum, (contohnya, 

solusi atas masalah transportasi pada perusahaan penyewaan mobil). 
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Sedangkan fungsi yang bersifat spesifik, (contohnya, restoran yang 

menyajikan masakan Thailand). 

  Pada prinsipnya, tidak banyak perbedaan antara jasa dan barang 

fisik dalam level inti. Kebutuhan dan keinginan pelanggan bersifat 

intangible, tidak dapat dilihat atau disentuh. Penawaran harus 

dikembangkan, diproduksi, dan dikelola atas dasar manfaat bagi pelanggan 

sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Penawaran 

tersebut bisa berupa barang, jasa, maupun kombinasi keduanya. 

  Level jasa sekunder mencerminkan tangible dan augmented 

product level. Pada augmented service level, penyedia jasa menawarkan 

manfaat tambahan untuk memenuhi keinginan tambahan dan atau untuk 

mendiferensiasikan produk dari produk pesaing. Manfaat ini tercermin 

pada aspek-aspek yang berkaitan dengan cara mendistribusikan atau 

menyampaikan produk, misalnya instalasi, pengiriman, penyediaan kredit, 

dan layanan purna jual. Level jasa sekunder memiliki beberapa elemen 

antara lain fitur, styling atau penampilan unik produk, kemasan, merek, 

bukti fisik, penyampaian jasa, proses, sumber daya manusia, dan kualitas.  

5. Harga (Price) 

a. Pengertian Harga 

Harga merupakan salah satu faktor yang harus dikendalikan 

secara serasi, selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Segala keputusan yang menyangkut harga akan sangat mempengaruhi 

beberapa aspek kegiatan suatu usaha baik yang menyangkut kegiatan 
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penjualan ataupun aspek keuntungan yang ingin dicapau oleh suatu 

usaha. Hal ini berarti harga menggambarkan nilai uang sebagai barang 

atau jasa. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:345), harga adalah jumlah 

yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang 

ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dan memiliki 

atau menggunakan suatu produk atau jasa. Keputusan penetapan harga 

jasa merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat 

harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu yang bersifat relatif 

terhadap tingkat harga para pesaing. Setiap keputusan mengenai strategi 

penetapan harga harus didasarkan pada pemahaman secara mendalam 

atas tujuan spesifik yang ingin dicapai. Ada tiga kategori tujuan spesifik 

penetapan harga jasa, yaitu : 

a) Tujuan Berorientasi Pendapatan 

Perusahaan sektor swasta biasanya merupakan perusahaan yang 

mengejar profit. Sebaliknya, organisasi hasa sektor publik dan 

nirlaba cenderung lebih berfokus pada titik impas atau berusaha 

mempertahankam tingkat defisit operasi dalam batas-batas 

kewajaran.  

b) Tujuan Berorientasi Kapasitas 

Sejumlah organisasi berupaya menyelaraskan permintaan dan 

penawarannya guna mencapai tingkat pemanfaatan kapasitas 

produktif secara optimal pada waktu tertentu.  
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c) Tujuan Berorientasi Pelanggan 

Perusahaan-perusahaan yang berusaha memaksimumkan daya 

tariknya bagi tipe pelanggan spesifik harus menerapkan strategi 

penetapan harga yang bisa mengakomodasi perbedaan antar segmen 

pasar, perbedaan daya beli, dan perbedaan preferensi pelanggan atas 

berbagai alternatif tingkat layanan.  

Kunci penetapan harga yang efektif adalah harga yang dibayar 

pelanggan dengan nilai yang mereka dapatkan. Strategi penetapan harga 

jasa sering tidak berhasil karena tidak jelas keterkaitan antara harga dan 

nilai. Menurut Berry dan Yadav dalam Lovelock dan Wright 

(2005:251), menyebutkan tiga strategi yang berbeda tetapi saling terkait 

untuk memahami dan mengkomunikasikan nilai dari suatu jasa, antara 

lain yaitu : 

a) Strategi penetapan harga untuk mengurangi ketidakpastian 

Dalam strategi penetapan harga untuk mengurangi ketidakpastian, 

dapat dilakukan dengan cara memberikan jaminan jasa yang 

memungkinkan pelanggan mendapatkan pengembalian uang jika 

mereka sama sejali tidak puas.  

b) Penetapan harga berdasarkan hubungan 

Dalam strategi penetapan harga berdasarkan hubungan, dapat 

dilakukan dengan cara membina hubungan dengan hanya satu 

pemasok, melakukan penawaran diskon volume untuk pembelian 

partai besar, serta dengan cara menawarkan potongan harga kepada 
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pelanggan apabila mereka membeli dua jasa atau lebih secara 

bersamaan. 

c) Kepemimpinan biaya rendah 

Dalam strategi penetapan harga berdasarkan kepemimpinan biaya 

rendah, dapat dilakukan dengan cara menawarkan jasa dengan biaya 

rendah yang akan mengurangi beban keuangan bagi pelanggan dan 

akan semakin menarik pelanggan korporat maupun perorangan, 

selain itu juga dapat menggiring pelanggan untuk membeli dalam 

jumlah yang lebih besar. 

b. Pentingnya Harga 

Kegiatan penentuan harga memainkan peranan penting dalam 

proses bauran pemasaran, karena penentuan harga terkait langsung 

dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Keputusan 

penentuan harga juga menjadi penting dalam menentukan seberapa jauh 

sebuah layanan jasa dinilai oleh konsumen serta dalam proses 

membangun citra. Penentuan harga juga memberikan persepsi tertentu 

dalam hal kualitas. 

Keputusan dalam penentuan harga terhadap jenis jasa yang baru 

harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan. Hal 

terpenting adalah berbagai keputusan penentuan harga tersebut harus 

konsisten dengan keseluruhan strategi pemasaran. Memberikan harga 

yang berbeda dalam pasar yang berbeda juga perlu dipertimbangkan. 

Juga, harga tertentu yang dibebankan tergantung kepada siapa jasa 
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tersebut dijual. Nilai suatu jasa tidak ditentukan oleh harga, melainkan 

oleh manfaat yang pembeli dapatkan ketika mengonsumsi jasa tersebut 

relatif terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh layanan jasa 

tersebut, dan harga dari jasa yang bersifat alternatif yang dimiliki 

kompetitor.  

6. Promosi (Promotion) 

a. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga 

sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian 

atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Program promosi pada umumnya mencakup aktivitas seperti periklanan, 

penjualan perorangan (personal selling), promosi penjualan, hubungan 

masyarakat (public relation), informasi mulut ke mulut (word of mouth), 

pemasaran langsung (direct marketing), dan publikasi.  

Menurut Craven (2000:354-61) dalam Widjaja (2009:82), 

market target dan positioning strategy merupakan acuan untuk 

pengambilan keputusan dalam promosi. Tahap-tahap penyusunan 

strategi promosi adalah : 
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a) Menentukan communication objectives 

b) Memutuskan pemilihan komponen promotion mix (komunikasi 

terpadu) yang akan digunakan. 

c) Menentukan budget (dana) untuk promosi. 

d) Memilih strategi untuk masing-masing komponen promotion mix 

(komunikasi terpadu), yaitu periklanan, penjualan perorangan, 

promosi penjualan, promosi langsung, dan hubungan masyarakat. 

Target pasar, produk, distribusi (proses penyampaian jasa), dan 

keputusan penetapan harga akan menjadi pedoman dalam memutuskan 

pengaturan strategi promosi untuk keseluruhan program promosi dan 

untuk mengidentifikasi communication task yang spesifik untuk 

kegiatan promosi. Menurut Craven (2000:356-9) dalam Widjaja 

(2009:83), komunikasi pemasaran (promotion) dapat disusun untuk 

kepentingan yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut : 

a) Need recogniton, komunikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan 

produk atau jasa, terutama produk atau jasa baru untuk memicu 

needs (kebutuhan). 

b) Finding buyers, komunikasi ini bertujuan mengidentifikasi 

prospective buyer, melakukan screening dan memilih prospective 

buyer. 

c) Brand building, tujuan komunikasi ini untuk memberikan informasi 

kepada konsumen agar konsumen mengenal produk atau merek lebih 

baik. 
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d) Evaluation of alternatives, tujuan komunikasi ini adalah membantu 

konsumen untuk mengevaluasi dan membandingkan produk-produk 

alternatif, biasanya melalui kombinasi iklan dengan personal selling 

untuk mempertegas dan memperkuat merek melalui penjelasan 

keunggulan produk. 

e) Desicion to purchase, pada umumnya penggunaan personal selling 

menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong pengambilan 

keputusan pada penjualan durable goods dan industrial products. 

f) Costumer retention, komunikasi post purchase adalah komunikasi 

pemasaran yang penting, tindak lanjut dari layanan setelah 

konsumen membeli produk, termasuk merespon problem yang 

muncul setelah pembelian. 

g) Product positioning, tujuannya adalah membangun image untuk 

menciptakan posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. 

b. Metode Promosi 

Menurut Tjiptono (200:229), terdapat lima elemen bauran 

komunikasi terintegrasi (promosi), yakni : 

a) Periklanan, meliputi surat kabar, TV, radio, majalah, dan Internet 

b) Promosi penjualan menggunakan sejumlah alat, meliputi diskon, 

kontes, kupon, premium, produk sampel, undian, dan lain-lain. 

c) Public relations (hubungan masyarakat) adalah bentuk komunikasi 

yang bertujuan menjalin relasi, seperti mengadakan suatu event.  
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d) Personal selling (penjualan perorangan) merupakan interaksi melalui 

interaksi antara dua pihak atau lebih. 

e) Direct and online marketing (penjualan langsung dan pemasaran 

online) meliputi telemarketing, direct selling (penjualan langsung), 

e-commerce, dan lain sebagainya. 

7. Lokasi (Place) 

  Lokasi sangat penting untuk mempermudah konsumen dalam 

membeli dan menjadikan faktor utama bagi kelangsungan usaha. Lokasi 

yang strategis akan menarik perhatian pembeli. Keputusan untuk 

mendirikan lokasi tergantung kepada area perdagangan yang dilayani. 

Menurut Fitzsimmons (1994) dalam Tjiptono (2005:147), lokasi 

berpengaruh terhadap dimensi-dimensi pemasaran strategis, seperti 

fleksibilitas, competitive positioning, manajemen permintaan, dan fokus 

strategis. Fleksibilitas suatu lokasi merupakan ukuran sejauh mana sebuah 

jasa mampu bereaksi terhadap situasi perekonomian yang  berubah. 

Competitive positioning adalah metode-metode yang digunakan agar 

perusahaan dapat mengembangkan posisi relatifnya dibandingkan para 

pesaing. Manajemen permintaan merupakan kemampuan penyedia jasa 

untuk mengendalikan kuantitas, kualitas, dan timing permintaan. 

Sementara itu, fokus strategis bisa dikembangkan melalui penawaran jasa 

yang hampir sama di banyak lokasi.  
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  Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan cermat 

terhadap beberapa faktor berikut : 

a) Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

b) Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

c) Tempat parkir luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda dua 

maupun roda empat. 

d) Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha 

di kemudian hari. 

e) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan. Contohnya, rumah makan berdekatan dengan daerah kos, 

asrama mahasiswa, kampus, atau perkantoran. 

f) Kompetisi, yaitu lokasi pesaing. Artinya dalam menentukan lokasi 

perlu mempertimbangkan apakah terdapat banyak pesaing sejenis. 

g) Peraturan pemerintah, misalnya ketentuan melarang adanya usaha 

tertentu yang dekat dengan pemukiman penduduk. 

8. Orang (People) 

  Banyak jasa bergantung pada interaksi langsung dan pribadi antara 

pelanggan dan karyawan perusahaan (seperti ketika memotong rambut dan 

makan di restoran). Sifat dari interaksi ini sangat mempengaruhi persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa. Pelanggan sering menilai kualitas jasa 

yang mereka terima berdasarkan penilaian terhadap orang-orang yang 
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menyediakan upaya yang cukup besar untuk merekrut, melatih, dan 

memotivasi karyawannya, khususnya, tetapi bukan semata-mata orang 

yang berhubungan langsung dengan pelanggan. 

  Menurut Davenport (1993) dalam Widjaja (2009:88), people 

merupakan kunci keberhasilan dalam dekade terakhir ini, melalui 

pengetahuan (knowledge) telah dianggap menjadi salah satu hal yang 

penting dalam kelangsungan bisnis. Pentingnya penggunaan knowledge 

secara optimal untuk memungkinkan perusahaan berinovasi dan sebagai 

salah satunya untuk menciptakan suatu daya saing yang suistainable. 

Knowledge mengalir masuk dalam organisasi melalui proses rekrutmen, 

pelatihan, dan riset yang dilakukan perusahaan. Dengan knowledge inilah 

kompetensi tumbuh dan kompetensi inilah yang menjadi dasar untuk 

menciptakan competitive advantage. 

  Faktor penting lainnya dalam people adalah sikap dan motivasi 

dari karyawan dalam industri jasa. Moment of truth (MOT) terjadi pada 

saat terjadi kontak antara karyawan dan konsumen. Kunci penting dalam 

MOT adalah pada sikap dan motivasi karyawan. Sikap sangat penting, 

dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk seperti penampilan karyawan, 

suara dalam berbicara, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan tutur kata. 

Menurut Mc Leod (2005:10) dalam Widjaja (2009:89), motivasi karyawan 

diperlukan untuk dapat mewujudkan penyampaian pesan MOT dan jasa 

yang ditawarkan pada level yang diekspektasikan. 
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  Menurut Lovelock dan Wright (2005:19), orang  merupakan 

karyawan (dan kadang-kadang pelanggan lain) yang terlibat dalam proses 

produksi. Banyak jasa bergantung pada interaksi langsung dan pribadi 

antara pelanggan dan karyawan perusahaan, seperti ketika makan di 

restoran. Sifat dari interaksi ini sangat mempengaruhi persepsi pelanggan 

terhadap kualitas jasa. Pelanggan sering menilai kualitas jasa yang mereka 

terima berdasarkan penilaian terhadap orang-orang yang menyediakan jasa 

tersebut.  

9. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

  Karakteristik intangibilitas jasa berimplikasi pada sulitnya 

pelanggan potensial mengevaluasi sebuah jasa sebelum jasa tersebut 

dikonsumsi dan pada gilirannya akan menyebabkan persepsi terhadap 

resiko pembelian meningkat secara signifikan. Salah satu unsur penting 

dalam perencanaan pemasaran adalah mengurangi resiko tersebut dengan 

jalan menawarkan bukti fisik (physical evidence) untuk penyampaian jasa 

yang dijanjikan. Bukti fisik ini bisa beraneka macam, diantaranya brosur, 

penampilan karyawan, gedung, fasilitas fisik, garansi, dan seterusnya.  

  Menurut Lovelock dan Wright (2005:20), bukti fisik adalah 

petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberi bukti atas kualitas 

jasa. Gedung, tanah, perabotan interior, perlengkapan, anggota staf, tanda-

tanda, cetakan, dan petunjuk yang terlihat lainnya yang memberikan bukti 

atas kualitas jasa. Menurut Ward (2004:10-1) dalam Widjaja (2009:90), 

building atau gedung bagian dari bukti fisik. Sedangkan menurut Huntsley 
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(2006:54-5) dalam Widjaja (2009:90), karakteristik yang menjadi 

persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen adalah perusahaan jasa 

yang memiliki karakter. Perhatian terhadap interior, perlengkapan 

bangunan, termasuk lighting system atau sistem pencahayaan, dan tata 

ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi 

mood pengunjung.  

  Bangunan harus dapat menciptakan atmosphere dengan 

memperhatian ambience sehingga memberikan experience kepada 

pengunjung dan hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung, 

khususnya menjadi syarat utama perusahaan lifestyle kelas up market. 

Fasilitas fisik bisa digunakan penyedia jasa untuk mendiferensiasikan 

perusahaannya dari para pesaing dan mengkomunikasikan tipe segmen 

pasar yang ingin dilayani. Menurut White (2006:62-3) dalam Widjaja 

(2009:91), pembagian tata ruang sesuai dengan alur dan pemisah fungsi 

ruang sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen. 

  Desain dan tata letak fasilitas jasa erat kaitannya dengen 

pembentukan persepsi pelanggan. Pada sejumlah tipe jasa, persepsi yang 

terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas jasa berpengaruh 

terhadap kualitas jasa tersebut di mata pelanggan. Pelanggan yang ingin 

mencari kenyamanan suasana dalam menikmati hidangan restoran akan 

lebih menyukai restoran yang desainnya artistik dan atraktif. Misalnya, 

pencahayaannya yang tertata apik, dinding yang dihiasi lukisan-lukisan 

menarik, mebel yang nyaman, dan laim-lain. 
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  Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

desain fasilitas jasa meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a) Sifat dan tujuan organisasi jasa 

 Sifat suatu jasa seringkali menentukan berbagai persyaratan desainnya. 

Desain fasilitas yang baik dapat memberikan beberapa manfaat, di 

antaranya perusahaan mudah dikenali dan desain eksterior bisa menjadi 

ciri khas atau petunjuk mengenai sifat jasa didalamnya. Banyak 

organisasi jasa yang memperoleh manfaat langsung dari desain khusus 

yang disesuaikan dengan sifat dan tujuannya. 

b) Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat 

 Dewasa ini, ketersediaan tanah sangat terbatas (apalagi di lokasi-lokasi 

strategis), selain itu harganya sangat mahal. Oleh karen itu, setiap 

perusahaan perlu memanfaatkan tanah dan ruang yang tersedia seefisien 

dan seefektif mungkin.  

c) Fleksibilitas 

 Memasukkan unsur fleksibilitas ke dalam desain memang dapat 

meningkatkan biaya inisiasi dan biaya operasi suatu fasilitas. Akan 

tetapi, usaha untuk menyesuaikan suatu desain yang tidak fleksibilitas 

dengan perubahan yang terjadi saat desain bersangkutan telah 

diwujudkan, malah justru akan membutuhkan biaya yang jauh lebih 

besar. 
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d) Faktor estetis 

 Fasilitas jasa tertata secara rapi, menarik, dan estetis akan dapat 

meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa. Aspek-aspek 

yang perlu ditata meliputi  berbagai aspek. Misalnya, tinggi langit-

langit bangunan, lokasi jendela dan pintu, bentuk pintu yang beraneka 

ragam, dan dekorasi interior. 

e) Masyarakat dan lingkungan sekitar 

 Masyarakat sebegai pemerhati masalah sosial dan lingkungan hidup dan 

lingkungan di sekitar fasilitas jasa memainkan peranan penting dan 

berpengaruh besar terhadap perusahaan.  

f) Biaya konstruksi dan operasi 

 Kedua jenis biaya ini dipengaruhi desain fasilitas. Biaya konstruksi 

dipengaruhi oleh jumlah dan jenis bahan bangunan yang digunakan. 

  Lingkungan dan setting tempat penyampaian jasa merupakan aspek 

tidak kalah pentingnya dan tidak boleh diabaikan dalam desain jasa. 

Persepsi pelanggan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh atmosfir 

(suasana) yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas jasa yang 

bersangkutan. Atmosfir elegan, misalnya, seringkali menimbulkan 

persepsi status sosial tertentu, atmosfir yang hangat membangkitkan 

persepsi nyaman, dan atmosfir profesional menciptakan persepsi berupa 

rasa aman dan percaya di kalangan pelanggan.  
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10. Proses (Process) 

 Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen high contact service, yang seringkali juga berperan sebagai 

co-producer jasa bersangkutan. Pelanggan restoran, misalnya, sangat 

terpengaruh oleh cara staf melayani mereka dan lamanya menunggu 

selama proses produksi.  

 Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk kepada 

pelanggan diperlukan desain dan implementasi dari proses yang efektif. 

Menurut Lovelock dan Wright (2005:19), proses merupakan metode 

pengoperasian atau serangkain tindakan tertentu, yang umumnya berupa 

langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah 

ditetapkan. Proses yang desainnya buruk akan mengganggu pelanggan 

karena kelambatan, birokrasi, dan penyampaian jasa yang tidak efektif. 

Sama halnya, proses yang buruk menyulitkan para staf di garis depan 

untuk melakukan tugasnya dengan baik, yang berakibat rendahnya 

produktivitas, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. 

 Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:76), proses merupakan 

gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal 

pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, dimana jasa 

dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Proses dalam pemasaran 

jasa terkait dengan kualitas jasa yang diberikan, terutama dalam hal 

sistem penyampaian jasa. Terdapat pilihan-pilihan dalam unsur proses 

untuk menghasilkan kualitas jasa, yaitu : 
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a. Kemampuan membangun proses yang menghasilkan pengurangan 

biaya, peningkatan produktivitas, dan kemudahan distribusi. Hal ini 

terkait dengan unsur mengurangi keragaman. 

b. Kecenderungan memperbanyak kustomisasi dan fleksibilitas dalam 

produksi yang mampu menimbulkan naiknya harga. Aktivitas ini 

terkait dengan unsur menambah keragaman. 

c. Kecenderungan menciptakan spesialisasi yang terkait dengan unsur 

menambah keragaman. 

d. Kemampuan melakukan penetrasi pasar dengan cara menambah 

pelayanan yang diberikan. Hal ini terkait dengan menambah 

kompleksitas. 

11. Pelayanan (Customer Service) 

a. Pengertian pelayanan 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:139), layanan konsumen 

meliputi berbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha 

mengkombinasikan mulai dari pemesanan, pemrosesan, hingga 

pemberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerja sama 

dengan konsumen. Layanan konsumen dilakukan untuk membangun 

suatu kerja sama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan. 

Layanan konsumen yang baik adalah bagaimana mengerti keinginan 

konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambah di mata konsumen. 

Beberapa langkah penting dalam mendesain layanan konsumen antara 

lain yaitu : 
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a. Mengetahui misi jasa 

 Dengan menetapkan misi perusahaan akan dapat menciptakan suatu 

komitmen dan falsafah kerja yang sama untuk mencapai misi 

tersebut. 

b. Menetapkan tujuan layanan konsumen 

 Dengan menetapkan tujuan layanan akan dapat menentukan unsur 

mana yang perlu ditonjolkan agar mencapai hasil yang optimal. 

Tujuan pelayanan ini mencakup aktivitas sebelum transaksi, saat 

berlangsung transaksi, dan setelah aktivitas transaksi. 

c. Strategi layanan konsumen 

 Strategi layanan konsumen yang ditetapkan harus mencakup 

identifikasi dari segmen konsumen, jasa dan konsumen, serta 

bagaimana cara memberikan jasa agar dapat bersaing di pasar 

sekaligus merupakan keunggulan tersendiri bagi perusahaan.  

d. Implementasi 

 Dalam implemetasinya layanan konsumen merupakan satu kesatuan 

dengan bauran pemasaran lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. 

Perusahaan jasa hendaknya senantiasa berusaha beradaptasi dengan 

setiap perubahan lingkungan yang terjadi terutama berkaitan dengan 

perilaku konsumen. Hal ini penting untuk menentukan desain 

layanan konsumen yang tepat dan efektif.  
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b. Klasifikasi layanan 

Menurut Simamora (2001:173) dalam Kembaren (2009:30) 

mengklasifikasikan pelayanan menjadi tujuh kriteria sebagai berikut: 

a) Segmen pasar 

Layanan dapat diklasifikasikan menjadi layanan kepada konsumen 

akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan layanan 

kepada konsumen organisasional (misalnya layanan konsultan 

hukum). 

b) Tingkat keberwujudan (tangibility) 

Layanan dibedakan menjadi tiga macam: 

1) Rented goods service 

Konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu 

berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu tertentu pula. 

Kepemilikan tetap berada pada pihak perusahaan yang 

menyewakannya. Contohnya penyewaan mobil, kaset video, villa, 

dan apartemen. 

2) Owned goods service 

Produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan 

atau ditingkatkan untuk kerjanya, atau dirawat oleh perusahaan 

layanan. Contohnya layanan reparasi (komputer, arloji, sepeda 

motor, dan lain-lain), pencucian mobil, dan lain-lain. 
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3) Non-goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah layanan personal 

bersifat intangible (tidak berbentu fisik atau nirwujud) ditawarkan 

kepada para pelanggan dan penilaian kinerjanya hanya dapat 

dilakukan setelah layanan diberikan. 

c) Keterampilan penyedia layanan 

Layanan terdiri atas profesional service (misalnya konsultan 

manajemen, konsultan hukum, konsultan pajak, dokter, perawat, dan 

arsitek) dan nonprofessional service (misalnya supir taksi dan 

penjaga malam). Pada layanan yang memerlukan keterampilan tinggi 

dalam proses operasinya, pelanggan cenderung sangat selektif dalam 

memilih penyedia layanan. 

d) Tujuan organisasi layanan 

Layanan dapat dibagi menjadi commercial service atau profit service 

(misalnya penerbangan, bank, dan layanan parsel) dan nonprofit 

service (misalnya sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, panti 

wreda, perpustakaan, dan museum). 

e) Regulasi 

Layanan dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya pialang, 

angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated service (seperti 

makelar, katering, dan pengecatan rumah). 

f) Tingkat intensitas karyawan 
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Layanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu equipment-

based service (seperti cuci mobil otomatis, layanan sambungan 

telepon jarak jauh, ATM, dan binatu) dan people-based service 

(seperti pelatih, sepakbola, satpam, layanan akuntansi, konsultasi 

manajemen, konsultasi hukum). 

g) Tingkat kontak penyedia layanan dan pelanggan 

Layanan dapat dibedakan menjadi high-contact service (seperti 

universitas, bank, dokter, dan pegadaian) dan low-contact service 

(misalnya bioskop). Pada layanan yang tingkat kontaknya dengan 

pelanggan tinggi, keterampilan interpersonal karyawan harus 

diperhatikan oleh perusahaan layanan, karena kemampuan membina 

hubungan sangat dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak, 

misalnya keramahan, sopan santun, komunikatif, dan sebagainya. 

Sebaliknya pada layanan yang tingkat kontak dengan pelanggan 

rendah, justru keahlian teknis karyawan yang paling penting. 

c. Pelayanan yang baik 

a) Pengertian pelayanan yang baik 

Menurut Kasmir (2005:31) dalam Kembaren (2009:32), 

pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan dengan 

standar yang telah ditentukan. Kemampuan ini ditunjukkan oleh 

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Banyak 

usaha ingin dianggap yang terbaik dimata konsumen, karena  
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konsumen akan menjadi pelanggan setia terhadap produk yang 

mereka tawarkan. 

Suatu usaha berharap pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen akan sangat ditularkan kepada calon konsumen lainnya. 

Hal ini merupakan promosi tersendiri bagi suatu usaha yang berjalan 

terus-menerus secara berantai dari mulut ke mulut. Dengan kata lain, 

pelayanan yang baik akan mampu meningkatkan image usaha 

tersebut dimata konsumennya, image ini harus terus dibangun agar 

citra usaha dapat terus meningkat. 

b) Ciri-ciri pelayanan yang baik 

Pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri dan hampir semua 

usaha menggunakan kriteria yang sama untuk membentuk ciri-ciri 

pelayanan yang baik. Ada dua faktor yang mempengaruhi pelayanan 

itu baik, yaitu pertama adalah faktor manusia yang memberikan 

pelayanan tersebut. Karyawan yang melayani konsumen memiliki 

kemampuan melayani konsumen secara cepat dan tepat. Selain itu 

karyawan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan 

santun, ramah dan bertanggung jawab penuh kepada konsumen. 

Kedua pelayanan yang baik harus diikuti oleh tersedianya 

sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan dan 

keakuratan pekerjaan, dan sarana serta prasarana yang dimiliki harus 

dilengkapi. Berikut ini beberapa ciri pelayanan yang baik, yakni: 
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Tersedianya karyawan yang baik. Kenyamanan konsumen sangat 

tergantung dari karyawan yang melayani, karyawan harus ramah, 

sopan dan menarik. 

1) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Suasana ruangan 

yang nyaman harus pula didukung untuk meja, kursi yang 

diduduki, udara dalam ruangan juga harus sejuk dan terang 

sehingga konsumen merasa nyaman. 

2) Mampu melayani dengan cepat dan tepat, artinya melayani 

konsumen diharapkan karyawan tidak membuat kesalahan dan 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar usaha dan 

keinginan konsumen. 

3) Mampu berkomunikasi, artinya karyawan mampu berkomunikasi 

dengan konsumen serta cepat memahami kebutuhan konsumen, 

serta mampu berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan dapat 

dimengerti. 

4) Bertanggung jawab kepada konsumen sejak awal hingga selesai. 

Artinya dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan nharus 

mampu melayani dari awal sampai tuntas atau selesai. Konsumen 

akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Resikonya jika pelayanan yang diberikan 

tidak baik akan menjadi pandangan yang buruk bagi usaha 

tersebut dan ini akan cepat berkembang. 
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12. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Loundon dan Bitta dalam Amirullah (2002:2), 

“consumer behavior may be defined as the decision process and 

physical activity individuals engange in when evaluating, acquiring, 

using, or disposing of goods and services, artinya perilaku konsumen 

dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktifitas 

individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa”.  

Menurut Engel et al (1992:3) dalam Amirullah (2002:2), 

“consumer behavior is the defined as the acts of individuals directly 

involved in obtaining and using economic good service including the 

decision process that precede and determine these act, artinya perilaku 

konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-

barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.” 

Menurut Kotler dan Keller (2008:166), “perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”. 

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu 
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(konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan faktor 

luar lainnya (eksternal) yang mengarahkan konsumen untuk memilih 

dan mempergunakan barang-barang yang diinginkannya. 

b. Model Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:158), perilaku pembelian 

konsumen (consumer buyer behavior) mengacu pada perilaku 

pembelian konsumen akhir atau perorangan dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Menurut Kotler dan 

Armstrong, terdapat model perilaku konsumen yang dapat dilihat pada 

gambar 2.1 berikut. 

 

 

 

  
Sumber : Kotler dan Armstrong (2008:158) 

 
Gambar 2.1 

 Model Perilaku Konsumen 
 

Pada gambar 2.1 memperlihatkan bahwa pemasaran dan 

rangsangan lain memasuki “kotak hitam” konsumen dan menghasilkan 

respon tertentu. Rangsangan pemasaran terdiri dari empat P antara lain 

yaitu product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion 

(promosi). Rangsangan lain meliputi kekuatan dan faktor utama dalam 

lingkungan pembeli: ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua 

masukan ini memasuki kotak hitam pembeli, di mana masukan ini 

diubah menjadi sekumpulan respons pembeli yang dapat diobservasi: 

Pemasaran Rangsangan lain 
Produk  Ekonomi 
Harga  Teknologi 
Tempat  Politik 
Promosi  Budaya 

Karakteristik pembeli 
Proses keputusan pembeli 

Pemasaran dan rangsangan lain Kotak hitam pembeli Respon pembeli 

Pilihan produk 
Pilihan merek 
Pilihan penyalur 
Waktu pembelian 
Jumlah pembelian 
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pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan 

jumlah pembelian. 

Pemahaman mengenai bagaimana rangsangan tersebut diubah 

menjadi respons di dalam kotak hitam konsumen, yaitu terdapat dua 

bagian. Pertama, karakteristik pembeli mempengaruhi bagaimana 

pembeli menerima dan bereaksi terhadap rangsangan itu. Kedua, proses 

keputusan pembeli itu sendiri mempengaruhi perilaku pembeli.  

13. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Pada satu titik dalam proses pembelian, konsumen harus 

berhenti mencari dan berhenti melakukan evaluasi untuk membuat 

keputusan pembelian. Sebagai hasil dari kegiatan evaluasi alternatif, 

konsumen mulai mengarah pada niat atau keinginan untuk membeli 

(purchase intention) dengan kecenderungan untuk membeli merek 

tertentu. Keinginan untuk membeli secara umum didasarkan pada 

upaya mencocokkan motif pembelian dengan atribut atau karakteristik 

merek yang tengah dipertimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek 

psikologis, seperti motivasi, persepsi, sikap, dan integrasi. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:181), keputusan 

pembelian (purchase decision) konsumen adalah keputusan pembeli 

tentang merek mana yang dibeli atau membeli merek yang paling 

disukai. Sedangkan menurut Morissan (2010:111), keputusan 

pembelian (purchase decision) adalah tahap selanjutnya setelah adanya 
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niat atau keinginan membeli, namun keputusan pembelian adalah tidak 

sama dengan pembelian yang sebenarnya (actual purchase). Ketika 

konsumen memilih untuk membeli suatu merek, ia masih harus 

melaksanakan keputusan dan melakukan pembelian yang sebenarnya. 

Faktor berikut ini dapat berada di antara keputusan pembelian dan 

pembelian yang sebenarnya, antara lain sebagai berikut : 

a) Sikap orang lain 

Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai 

seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu intensitas sikap 

negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen, dan 

motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

b) Situasi tidak terantisipasi 

Faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan 

mengubah niat pembelian. Sebagai contoh, ekonomi memburuk 

atau pesaing dekat mungkin menurunkan harganya. 

c) Resiko dirasakan 

Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau 

menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko 

yang dirasakan (perceived risk). Konsumen mengembangkan 

tindakan tertentu untuk mengurangi risiko seperti mengumpulkan 

informasi dari teman atau memastikan garansi terhadap suatu 

produk. 
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Keputusan pembelian produk konsumsi sering kali terjadi di 

lokasi penjualan. Keputusan itu bahkan hampir bersamaan dengan 

tindakan pembelian yang sebenarnya. Harus dipastikan agar konsumen 

memiliki kesadaran tinggi terhadap merek yang dipasarkan sehingga 

konsumen cepat mengenal dan mempertimbangkan merek 

bersangkutan untuk dibeli. Keputusan pembelian di lokasi penjualan 

sangat dipengaruhi oleh kemasan, pajangan, hadiah langsung, 

potongan harga yang langsung diketahui konsumen di lokasi penjualan 

yang akan mendorong pembelian yang sebenarnya. 

b. Proses Keputusan Pembeli 

Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya 

kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini 

terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi 

yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi 

konsumen. Di dalam proses membandingkan apakah konsumen 

memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya 

tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya. 

Ketika memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen 

harus memilih produk atau jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya 

pilihan yang tersedia, kondisi yang dihadapi, serta pertimbangan-

pertimbangan yang mendasari akan membuat pengambilan keputusan 

satu individu berbeda dari individu lainnya. Pada saat seorang 

konsumen baru akan melakukan pembelian yang pertama kali akan 
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suatu produk atau jasa, pertimbangan yang akan mendasarinya akan 

berbeda dari pembelian yang telah berulang kali dilakukan.  

Menurut Kotler dan Armstrong, ada beberapa tahap dalam 

proses pembelian keputusan membeli dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2008:179)  

Gambar 2.2 
 Proses Pembelian Konsumen Model Lima Tahap 

 
a) Pengenalan Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan terjadi pada saat pembeli menyadari suatu 

kebutuhan. Dalam pengenalan kebutuhan, maka seseorang 

merasakan adanya rangsangan internal dan eksternal yang timbul 

pada tingkat yang cukup tinggi sehingga rangsangan tersebut 

berubah menjadi dorongan. 

b) Pencarian Informasi 

Pencarian informasi adalah tahap proses keputusan pembeli di mana 

konsumen ingin mencari informasi. Informasi tersebut dapat 

diperoleh dari sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga. 

Dari sumber komersial seperti iklan, tenaga penjual, melihat 

display. Dari sumber publik seperti web, media massa, koran, 

televisi, radio. Dua dari pengalaman masa lalu, pernah 

menggunakan suatu produk, atau melihat produk tersebut. 

 

Pengenalan 

kebutuhan 

Pencarian 

informasi 

Evaluasi 

alternatif 

Keputusan 

pembelian 

Perilaku 

pascapembelian 
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c) Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif merupakan tahap proses konsumen memproses 

informasi untuk sampai pada pilihan merek. Faktor merek sangat 

menentukan alternatif, karena ada konsumen yang sudah fanatik 

terhadap suatu merek, sulit beralih ke merek lain. Akhirnya 

pertimbangan konsumen ialah kepuasan total terhadap alternatif 

yang ia ambil. 

d) Keputusan Pembelian 

Keputusan membeli merupakan keputusan pembeli mengenai 

merek mana yang dibeli. Apabila konsumen mengambil keputusan, 

maka ia akan mempunyai serangkaian keputusan menyangkut jenis 

produk, kualitas, model, waktu, harga, cara pembayaran, dsb. 

e) Perilaku Pascapembelian 

Pasca keputusan pembelian merupakan tahap proses keputusan 

membeli di mana konsumen mengambil tindakan selanjutnya 

setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan 

mereka.   

14. Jenis-jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:177), ada empat jenis 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, antara lain yaitu : 

a) Perilaku Pembelian Kompleks 

 Perilaku pembelian kompleks, terdiri dari tiga proses. Pertama 

pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan 
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kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-

masak. 

b) Perilaku Pembelian Pengurangan Disonansi 

 Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen 

sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau 

beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antarmerek.  

c) Perilaku Pembelian Kebiasaan 

 Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam keadaan keterlibatan 

konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. Perilaku 

konsumen tidak melewati urutan keyakinan, sikap, perilaku yang 

biasa. Konsumen tidak secara ekstensif mencari informasi tentang 

merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan mempertimbangkan 

keputusan tentang merek mana yang akan dibeli.  

d) Perilaku Pembelian Mencari Keragaman 

 Perilaku pembelian mencari keragaman ditandai dengan mempunyai 

karakter keterlibatan konsumen rendah tetapi anggapan perbedaan 

merek yang signifikan. Dalam situasi itu, konsumen sering 

melakukan banyak perkuran merek. Penukaran merek terjadi untuk 

mencari keragaman dan bukan karena ketidakpuasan. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Menurut Setiadi (2010:10), keputusan pembelian sangat 

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis dari 



53 
 

pembeli, sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, dan harus 

benar-benar diperhitungkan. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat 

dikendalikan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan pembelian yaitu faktor bauran pemasaran jasa. Faktor-faktor 

tersebut akan dianalisis dalam penelitian sehingga diketahui seberapa 

besar masing-masing faktor tersebut dapat menimbulkan pembelian oleh 

konsumen. 

Adapun kerangka pikir penelitian dalam penelitian dapat dilihat 

pada gambar 2.3 berikut: 

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian terdahulu, tinjauan 

teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah : 

Bauran pemasaran yang 

mempengaruhi konsumen : 

Variabel Produk 

Variabel Harga 

Variabel Promosi 

Variabel Lokasi 

Variabel Orang 

Variabel Bukti Fisik 

Variabel Proses 

Variabel Pelayanan 

Keputusan 

Pembelian 
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a) Variabel produk, harga, promosi, lokasi, orang, bukti fisik, proses, dan 

pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli di D’cost Cabang Royal Plaza Surabaya. 


