
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindhita (2011) 

dengan judul penelitian yaitu Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan 

Pembeliaan Produk Modem Merek Prolink (Studi Kasus Pada Mahasiswa 

Universitas Muhamadiyah Malang Kampus III). Alat analisis data yang 

digunakan yaitu analisis faktor. Hasil analisis faktor dapat diketahui bahwa 

terdapat lima (5) faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap 

keputusan pembeliaan produk modem (modulator demodulator) merek Prolink 

pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III. Faktor tersebut 

yaitu meliputi: kelompok acuan, persepsi, kelas sosial, umur dan tahap siklus 

hidup serta kepercayaan dan sikap. Faktor kelompok acuan berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembeliaan modem (modulator demodulator) merek Prolink 

pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III. 

2. Konsep Pemasaran 

Pemasaran bisa dikatakan urat nadi utama perusahaan ,apakah itu 

perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa,keberhasilan dalam memasarkan 

produk turut menentukan denyut jantung bisnis perusahaan yang 

bersangkutan.seperti yang dikatakan Kotler (1997:11) bahwa pada hakekatnya 

pemasaran bertujuan memuaskan kebutuhan manusia dan karena kebutuhan 
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manusia senantiasa berubah,maka bagian pemasaran harus peka membaca 

perubahan itu dan mampu untuk memenuhinya.  

Sedangkan Assauri (1999:4) mendefinisikan pemasaran: “Sebagai usaha 

menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang 

yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan 

komunikasi yang tepat”.  Menurut Swasta (1997:8) dalam konsep pemasaran 

terdapat tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 

a.   Orientasi pada konsumen. 

Perusahaan yang ingin memperhatikan konsumen harus: 

1. Menentukan kebutuhan pokok  dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

2. Menentukan kelompok pembelian yang akan dijadikan sasaran 

penjualan. 

3. Mengadakan penelitian kepada konsumen untuk mengukur dan menilai 

juga menafsirkan keinginan,sikap,serta perilaku konsumen. 

4. Menentukan dan dan melaksanakan strategi yang paling baik apakah 

menitik beratkan pada mutu yang tinggi,harga yang murah atau model 

yang menarik. 

b. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan konsumen 

Untuk memberikan kepuasan kepada konsumen secara maksimal,semua 

elemen yang ada  harus dikoordinasikan dan diintegrasikan sehingga tujuan 

perusahaan dapat terwujud.dalam kegiatan pemasaran harus ada penyesuaian 



dan koordinasi antar produk ,harga,saluran distribusi dan promosi untuk 

menciptakan hubungan pertukaran yang baik dengan pelanggan. 

c. Kepuasan konsumen 

Eksistensi dan kemempuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka 

panjang secara tidak langsung dipengaruhi oleh perusahaan tersebut dalam 

memuaskan kebutuhan konsumen,dan hal itu di istilahkan dengan konsep 

pemasaran.  

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pemasaran merupakan 

serangkaian prinsip untuk memilih pasar sasaran (target market), mengevaluasi 

kebutuhan konsumen, mengembangkan barang dan jasa, pemuas keinginan, 

memberikan nilai kepada konsumen dan laba bagi perusahaan.  

3.  Klasifikasi Barang Konsumsi 

Barang-barang ini dapat diklasifikasikan berdasarkan belanja 

konsumen,menurut Kotler dalam Susanto (2001:564-565) antara lain: 

a) Convenience goods 

Barang yang dibeli konsumen dalam frekuensi tinggi, dalam waktu 

singkat dan dalam usaha minimum. 

b) Shopping goods. 

Barang yang dalam proses pemilihan dan pembelian dibandingkan 

karakteristiknya untuk pemilihan kecocokannya, mutu, harga dan 

model. 

 



c) Specially goods 

Barang yang memiliki karakteristik unik dan ideentifikasi merek 

yang untuk itu sekelompok pembeli berusaha untuk membelinya. 

4. Produk 

a. Pengertian produk 

Menurut Kotler (1997:52) produk adalah apa saja yang dapat 

ditawar kedalam pasar untuk diperhatikan,dimiliki,dan digunakan atau 

dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

konsumen. 

b. Daur hidup dan tahap-tahapannya 

Konsep daur hidup adalah suatu upaya untuk mengenali 

berbagai tahap yang berbeda dalam sejarah penjualan suatu produk 

sedang berada, atau akan menuju, perusahaan dapat merumuskan 

rencana pemasaran yang lebih baik. 

  Daur hidup produk memiliki 4 tahap yaitu: 

1) Tahap perkenalan  

Tahap perkenalan bermula ketika produk baru pertama kali 

diluncurkan, perkenalan membutuhkan waktu, dan merangkak  

pelan. Dalam tahap ini laba relatif rendah karena rendahnya 

penjualan dan tingginya biaya distribusi dan promosi. 

2) Tahap pertumbuhan  



Jika pertumbuhan pasar,produk baru akan memasuki tahap 

pertumbuhan,karena biaya promosi menyebar dalam volume yang 

besardan biaya unit produksi menurun. Peruahaan menggunakan 

beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang 

cepat selama mungkin. Perusahaan meningkatkan mutu produk 

dan menambah tampilan dan model produk baru. Perusahaan 

memasuki segmen baru dan saluran distribusi baru. Dalam tahap 

pertumbuhan, perusahaan menghadapi trade-off antara pangsa 

pasar yang tinggi dan laba yang tinggi dengan mengeluarkan 

banyak uang pada pengembangan produk, promosi dan 

distribusi,perusahaan dapat menguasai posisi yang dominan. 

3) Tahap kedewasaan 

Pada beberapa titik, pertumbuhan penjualan produk akan 

melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan. Tahap 

kedewasaan ini biasanya relatif panjang dari pada tahap 

sebelumnya, dan menimbulkan tantangan besar bagi manajemen 

pemasaran, pelambatan dalam pertumbuhan penjualan dialami oleh 

produsen dengan banyak produk yang kan dijual. Sebaliknya, 

kapasitas yang berlebihan ini akan memperbesar persaingan. Para 

pesaing mulai menurunkan harga ,meningkatkan periklanan dan 

promosi penjualannya,dan meningkatkan anggaran litbang untuk 

menemukan produk yang lebih baik. Tindakan ini menyebabkan 



laba menurun,sebagian pesaing-pesaing yang lemah mulai 

berguguran dan industri secara berangsur-angsur hanya berisi 

pesaing yang sudah mapan. Jadi serangan yang terbaik adalah 

bertahan yang baik,dan harus dipertimbangkan untuk 

memodifikasi pasar, produk dan bauran pemasaran. 

4) Tahap Penurunan 

Penjualan dari kebanyakan bentuk merek produk secara berangsur-

angsur merosot. Penurunannya mungkin lambat,penjualannya 

biasanya merosot hingga nol, atau turun ketingkat bawah dan tetap 

berada disana selama bertahun-tahun. 

c. Atribut Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:347-349) pengembangan produk 

dan jasa memerlukan pendefinisian manfaat-manfaat yang ditawarkan 

yang kemudian dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut produk 

seperti : 

1. Kualitas Produk. 

Kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya,kemampuan itu melipiuti daya tahan, kehandalan, 

ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioprasikan dan di perbaiki, 

dan atribut yang berharga pada produk secara keseluruhan. 

2. Fitur 



Sebuah produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur, sebuah 

model awal tanpa tambahan yang menyertai produk tersebut 

menjadi titik awalnya. 

3. Gaya dan Desain 

Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan 

kinerja produk, memotong  biaya produksi,dan memberikan 

keunggulan bersaing di pasar sasaran. 

5. Harga 

a. Pengertian Harga 

Dalam melakukan pembelian suatu produk harga merupakan sejumlah 

pengorbanan yang berupa uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen dalam 

melakukan pembelian suatu produk. Definisi harga menurut Swasta dan Irawan 

(2001:241) adalah: “Jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya”. 

Adapun menurut Tjiptono (1997:151) harga adalah: “Satuan moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk dan barang jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa” . 

Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai 

kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen 

untuk membeli. Metode penentuan harga harus dimulai dengan pertimbangan 



atas tujuan penentuan harga itu sendiri. Adapaun tujuan-tujuan tersebut 

menurut Payne dalam Lupiyoadi, (2001:88) antara lain: 

a). Survival 

Merupakan usaha untuk tidak melaksanakan tindakan-tindakan untuk 

meningkatkan profit ketika perusahaan sedang dalam kondisi pasar yang 

tidak menguntungkan. 

b). Profit Maximization 

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimumkan profit dalam periode 

tertentu. 

c). Sales Maximization 

Penentuan harga yang bertujuan untuk membangun pasar (market share) 

dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. 

d). Prestige 

 penentuan harga disini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut 

sebagai jasa yang eksklusif. 

e). ROI 

Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian return on invesment 

(ROI) yang diinginkan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga merupakan ukuran atau 

alat yang digunakan untuk melakukan pertukaran barang atau jasa, atau 

merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang 

 



b. Tujuan Penetapan Harga 

Dalam melakukan penetapan harga perusahaan memiliki tujuan-tujuan 

tertentu yang berkiatan secara langsung dengan kelangsungan hidup 

perusahaan. Menurut Tjiptono (1997:152) pada dasarnya terdapat lima tujuan 

dalam penetapan harga: 

a). Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini 

dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang 

kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap 

daya saing setiap perusahaan maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena 

sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan 

yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. 

b). Tujuan berorientasi pada volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan 

harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau 

biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Harga ditentukan 

sedemikian rupa sehingga dapat mencapai target volume penjualan tertentu. 

c). Tujuan berorientasi pada citra                                                                                              

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan 

harga. Perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi untukmembentuk 



atau mempertahankan citra prestisius. Sementara harga yang rendah dapat 

digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value). 

d). Tujuan stabilisasi Harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan 

pula harga mereka. 

e). Tujuan-tujuan lainnya. 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah masuknya 

pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, 

atau menghindari campur tangan pemerintah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam tujuan 

penetapan harga perusahaan harus secara konsisten dengan cara yang ditempuh 

perusahaan dalam menempatkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya 

pemilihan tujuan berorientasi pada laba mengandung makna bahwa perusahaan 

akan mengabaikan harga para pesaing. 

6. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan informasi secara lengkap 

kepada konsumen atas keunggulan-keunggulan produk yang telah dihasilkan 

yaitu dengan melakukan promosi. Menurut Tjiptono (1997:219) yaitu: 

“Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, 



membujuk, dan atau mengingat pasar sasaran atas perusahaan dan produknya 

agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan (1997: 349) menyatakan 

bahwa: “Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengenalkan hasil 

produksi agar dapat diterima oleh pasar. Promosi merupakan salah satu variabel 

dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan 

dalam memasarkan produknya. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai 

alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat 

untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan 

jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan (1997:349) pengertian 

promotional mix adalah: “Kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-

variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang 

semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan”. 

Pada pokoknya , variabel-variabel yang ada di dalam promotional mix 

itu ada empat, yaitu: 



1. Periklanan: Bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, barang, 

dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

2. Personal Selling: Presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon 

pembeli atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. 

3. Publisitas: Pendorongan permintaan secara non pribadi untuk suatu produk, 

jasa atau ide dengan menggunakan berita komersial di dalam media massa 

dan sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran secara langsung. 

4. Promosi Penjualan: Kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, 

dan publisitas yang mendorong pembelian konsumen dan efektivitas 

pengecer. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: peragaan, pertunjukan dan 

pameran, demontrasi dan sebagainya. 

b. Tujuan Promosi 

Dalam melakukan kegiatan promosi perusahaan memiliki beberapa 

tujuan, dimana tujuan akhir yang ingin dicapai agar produk yang ditawarkan 

dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Tujuan promosi dalam prateknya 

dapat dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a. Modifikasi tingkah laku 

Orang-orang yang melakukan komunikasi itu mempunyai beberapa alasan, 

antara lain: mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan pertolongan 

atau intruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide dan pendapat. 

Sedangkan promosi, dari segi lain, berusaha merubah tingkah laku dan 

pendapat. 



b. Memberitahu 

Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informasi umumnya 

lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan 

produk. 

c. Membujuk  

Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya kurang disenangi 

oleh sebagian masyarakat. Namun kenyataannya sekarang ini justru yang 

banyak muncul adalah promosi yang bersifat persuasif. Promosi demikian 

ini terutama diarahkan untuk mendorong pembelian.Sering perusahaan tidak 

ingin memperoleh tanggapan secepatnya tetapi lebih mengutamakan untuk 

menciptakan kesan positif. 

d. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk dihati masyarakat dan perlu dilakukan 

selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti pula 

perusahaan berusaha untuk paling tidak mempertahankan pembeli yang ada. 

(Swastha dan Irawan, 1997:353-355) 

c. Saluran Distribusi 

Dalam usaha membeirkan kemudahan kepada konsumen dalam 

mengkonsumsi produk, maka perusahaan menggunakan saluran distrbusi dalam 

memasarkan produknya. Saluran distribusi menurut Tjiptono (1997:185) 



adalah: “Sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, 

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 

tempat, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain, proses distribusi merupakan 

aktivitas pemasaran yang mampu: 

1) Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang 

dapat merealisasikan kegunaan/ utilitas bentuk, tempat, waktu dan 

kepemilikan. 

2) Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara fisik 

dan non fisik. 

Place dan service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagimana cara 

penyampaian kepada para konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Lokasi 

yaitu keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan 

stafnya akan ditempatkan (Lupiyoadi, 2001:80). Pemilihan lokasi atau tempat 

umumnya berkaitan dengan upaya untuk memudahkan konsumen memperoleh 

produk atau jasa yang dibutuhkannya mudah dan cepat. 

Menurut Tjiptono (1997:187) terdapat dua jenis saluran distribusi yaitu 

meliputi: 

a. Zero-level channel 

Yaitu bahwa pemesar atau perusahaan tidak menggunakan perantara dalam 

memasarkan produknya, disebut juga direct-marketing channel. Biasa jenis 



saluran distribusi ini digunakan terutama untuk penjualan peralatan rumah 

tangga, kosmetika, minuman kesehatan dan makanan bernutrisi. 

b. One –level-channel 

Yaitu menunjukkan bahwa pemasar menggunakan satu tipe perantara. Pada 

jenis saluran distribusi ini umumnya dipergunakan untuk produk-produk 

pakaian, mebel dan peralatan rumah tangga. 

c. Two-level-channel 

Para pemasara menggunakan dua tipe perantara, dan lain sebagainya. Pada 

jenis saluran distribusi ini dipergunakan untuk barang-barang kebutuhan 

sehari-hari, alat tulis dan obat-obatan. 

Menurut Lupiyoadi (2001:62) dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang 

mempengaruhi lokasi, yaitu: 

1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan) apabila keadaanya seperti 

ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih 

tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain 

harus strategis. 

2) Pemberi jasa (produk) mendatangi konsumen, dalam hal ini tidak terlalu 

penting tetapi harus diperhatikan adalah penyampaian harus tetap 

berkualitas.Pemberi jasa (produk) dan konsumen tidak bertemu secara 

langsung, berarti service provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana 

tertentu seperti telepon, komputer, atau surat. Menurut Kotler dan Keller, 

2007:23) empat bauran pemasaran dapat disajikan pada gambar 1 berikut: 



Gambar 1 

Empat Komponen Bauran Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Kotler dan Keller, 2007:23)  

d. Ruang Lingkup Perilaku Konsumen 

a. Pendekatan dalam mempelajari perilaku konsumen. 

Tiga variable dalam mempelajari konsumen menurut louden dan 

Bitta dalam oleh Purwoko (1994): 4) antara lain: 

1. Variabel Stimulus. 

Variabel stimulus merupakan variable yang berada diluar dari individu 

yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. 
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2. Variabel respon. 

Variabel respon merupakan hasil aktifitas individu sebagai reaksi dari 

variabel stimulus, variabel respon sangat bergantung pada faktor individu 

dan kekuatan stimulus. 

3. Variabel Intervening. 

Variabel intervening adalah variabel stimulus dan respon. Variabel ini 

merupakan faktor internal individu, termasuk motif-membeli, sikap 

terhadap suatu peristiwa, dan persepsi suatu barang. 

b. Pengertian Perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil 

seseorang dalam persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil banyak macam 

keputusan membeli setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti 

keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan 

mengenai apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, bagaimana 

dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. 

Pemasar dapat mempelajari apa yang dibeli konsumen untuk mencari 

jawaban atas pertanyaan mengenai apayang mereka beli, dimana dan berapa 

banyak, tetapi mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen bukan 

hal yang mudah,jawabannya seringkali tersembunyi jauh dalam benak 

konsumen.  

 



Perilaku konsumen didefinisikan oleh Swasta dan Handoko (1997; 3) 

sebagai kegiatan individu yang langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

menggunakan barang dan jasa termasuk didalamnya termasuk proses 

pengambilan keputusan dalam persiapan dan juga penentuan kegiatan 

tersebut. 

Ada dua pengertian dari perilaku konsumen, yaitu; (1) proses 

pengambilan keputusan dan (2) kegiatan fisik, yang keduanya melibatkan 

individu dalam menilai, mendapatkan, mempergunakan barang dan jasa 

secara ekonomis. 

e. Model Perilaku Konsumen 

Ada beberapa model perilaku konsumen,untuk menjelaskan bagaimana 

konsumen memberikan tanggapan terhadap berbagai rangsangan pemasaran 

yang dapat di atur perusahaan dan rangsangan luar lainnya. Titik tolak dari 

perilaku konsumen ini adalah model rangsangan tanggapan (stimulus respon) 

dari perusahaan dan lingkungan pada konsumen. 

Dengan mempelajari perilaku konsumen manajer pemasaran akan dapat 

menyusun kebijaksanaan yang tepat dan akan mempengaruhi kesempatan baru 

yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan konsumen. Banyak dimensi 

yang mempengaruhi konsumen, dimana dimensi-dimensi ini digabungkan 

dalam suatu model mengenai bagaimana konsumen mengambil keputusan. 

Model perilaku konsumen dapat menunjukkan bahwa variabel psikologis, 



pengaruh sosial dan situasi pembeli dan kesemuanya mempengaruhi perilaku 

seseorang. 

Gambar 2 
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 Sumber: Kotler (2009: 178) 

Berdasarkan gambar tersebut memperlihatkan bahwa rangsangan 

pemasaran dan rangsangan lainnya yang masuk dalam proses pilihan merk dan 

akan menghasilkan jawaban tertentu. Rangsangan pemasaran terdiri dari 

produk, harga, tempat dan promosi. Adapun rangsangan lain yang mencakup 

kekuatan dan peristiwa yang lebih besar dalam lingkungan pembelian adalah: 

ekonomi, teknologi, politik dan budaya. 

Keputusan konsumen yang meliputi memilih produk, memilih merek, 

memilih penjual, memilih jumlah pembeli,dan penentuan waktu pembelian, 

tidak terlepas dari pengaruh rangsangandari luar,yaitu rangsangan penjualan 

atau biasa disebut rangsangan penjualan yang terdiri dari produk, harga, tempat 
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dan promosi, serta rangsangan lain-lain yang meliputi ekonomi, tekhnologi, 

politik dan budaya. Rangsangan tersebut mengalami penyesuaian dengan faktor 

intern pembeli, yang meliputi kondisi sosial , unsur budaya, kondisi kejiwaan 

atau pengaruh psikologis. Dari ketiga kelompok variabel diatas terjadilah 

proses keputusan pembelian yang merupakan pengolahan dari pertimbangan 

baik dan buruk menurut menurut subyektivitas pembeli,sehingga akhirnya 

terjadilah keputusan membeli. Keputusan membeli itu bisa berupa pilihan jenis 

produk, merek, penjualan,penentuan waktu pembelian dan penentuan jumlah 

pembeli. 

Menurut Kotler (2001:144): Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen adalah kebudayaan, faktor sosial, pribadi, psikologis. Sebagian 

faktorfaktor tersebut tidak diperhatikan oleh pemasar tetapi sebenarnya harus 

diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor perilaku 

konsumen tersebut mempengaruhi pembelian konsumen.  

a. Faktor kebudayaan  

Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada 

tingkah laku konsumen. Pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan 

oleh:  

1) Budaya  

Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan 

tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari 

keluarga dan lembaga penting lainnya.  



Menurut Kotler dan Amstrong (1997:144) termasuk dalam budaya 

ini adalah pergeseran budaya serta nilai-nilai dalam keluarga.  

 

 

2) Sub budaya  

Sub budaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah 

berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Sub budaya 

termasuk nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.  

3) Kelas sosial  

Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan 

teratur dengan para anggotanya menganut nilainilai, minat dan tingkah 

laku yang serupa.  

b. Faktor sosial  

Kelas sosial merupakan Pembagian masyarakat yang relatif 

homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang 

anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas 

sosial ditentukan oleh satu faktor tunggal, seperti pendapatan, tetapi 

diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, 

kekayaan dan variabel lain. Dalam beberapa sistem sosial, anggota dari 

kelas yang berbeda memelihara peran tertentu dan tidak dapat mengubah 

posisi sosial mereka.  

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yaitu:  



1) Kelompok  

Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk 

mencapai sasaran individu atau bersama. Beberapa merupakan 

kelompok primer yang mempunyai interaksi reguler tapi informal-

seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan sekerja. Beberapa 

merupakan kelompok sekunder, yang mempunyai interaksi lebih 

formal dan kurang reguler. Ini mencakup organisasi seperti kelompok 

keagamaan, asosiasi profesional dan serikat pekerja.  

2) Keluarga  

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam, pemasar 

tertarik dalam peran dan pengaruh suami, istri dan anak-anak pada 

pembelian berbagai produk dan jasa.  

3) Peran dan status  

Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan 

seseorang menurut orang-orang yang ada disekitarnya. Setiap peran 

membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan 

oleh masyarakat. Orang seringkali memilih produk yang menunjukkan 

statusnya dalam masyarakat.  

 

 

 



c. Faktor pribadi  

Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang 

yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan.  

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu:  

1) Umur dan tahap daur hidup  

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama 

masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabot dan rekreasi 

sering kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh 

tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh 

keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Pemasar seringkali 

menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap daur hidup dan 

mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaran untuk 

setiap tahap.  

2) Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibelinya. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. 

Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam 

memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu.  

3) Situasi ekonomi  



Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan produk. 

Pemasar produk yang peka terhadap mengamati kecenderungan dalam 

pendapatan pribadi, tabungan dan tingkat minat. Bila indikator 

ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil 

langkahlangkah untuk merancang ulang, memposisikan kembali dan 

mengubah harga produknya.  

4) Gaya hidup  

Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas 

(pekerjaan, hobi, berbelanja, olahraga, kegiatan sosial), minat 

(makanan, mode, keluarga, rekreasi) dan opini yang lebih dari sekedar 

kelas sosial dan kepribadian seseorang, gaya hidup menampilkan pola 

bereaksi dan berinteraksi seseorang secara keseluruhan di dunia.  

5) Kepribadian dan Konsep Diri  

Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku 

membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik 

yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan 

dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, kemudahan 

bergaul, otonomi, mempertahankan diri, kemampuan menyesuaikan 

diri, dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat untuk 

menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau 

merek tertentu.  



d. Faktor psikologis  

Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia 

tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh 

dimasa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang Pilihan 

barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh faktor 

psikologi yang penting:  

1) Motivasi  

Dalam urutan kepentingan, jenjang kebutuhannya adalah 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan pengaktualisasian diri. Mula-

mula seseorang mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang paling 

penting. Kalau sudah terpuaskan, kebutuhan itu tidak lagi menjadi 

motivator dan kemudian orang tersebut akan mencoba memuaskan 

kebutuhan paling penting berikutnya. Misalnya orang yang kelaparan 

(kebutuhan fisiologis) tidak akan tertarik dengan apa yang terjadi 

dalam dunia seni (kebutuhan mengaktualisasikan diri), tidak juga pada 

bagaimana orang lain memandang dirinya atau penghargaan orang lain 

(kebutuhan sosial atau penghargaan), bahkan tidak tertarik juga pada 

apakah mereka menghirup udara bersih (kebutuhan rasa aman).  

2) Persepsi  

Persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, 

mengorganisasikan dan mengintepretasikan informasi guna 



membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Seseorang yang 

termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut bertindak 

dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Orang dapat 

membentuk persepsi berbeda dari rangsangan yang sama karena 3 

macam proses penerimaan indera, yaitu:  

a) Perhatian selektif  

Kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar 

informasi yang mereka hadapi, berarti bahwa pemasar harus 

bekerja cukup keras untuk menarik perhatian konsumen.  

b) Distorsi selektif  

Menguraikan kecenderungan orang untuk mengintepretasikan 

informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah 

mereka yakini.  

c) Ingatan selektif  

Orang cenderung lupa akan sebagian besar hal yang mereka 

pelajari. Mereka cenderung akan mempertahankan atau mengingat 

informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Karena 

adanya ingatan selektif.  

3) Pengetahuan  

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku 

individual yang muncul dari pengalaman. Pentingnya praktik dari teori 

pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat membentuk 



permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan 

dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang membangkitkan 

motivasi, dan memberikan peranan positif. 

Menurut Kotler (2000:157) menyatakan:  

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku 

individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran 

mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia dipelajari. 

Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dorongan, 

rangsangan, petunjuk respon dan pembenaran 

4) Keyakinan dan sikap  

Melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Keduanya ini, pada waktunya mempengaruhi 

tingkah laku membeli. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang 

dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Keyakinan didasarkan pada 

pengetahuan yang sebenarnya, pendapat atau kepercayaan dan 

mungkin menaikkan emosi atau mungkin tidak.  

Sikap menguraikan evaluasi, perasaan dan kecenderungan dari 

seseorang terhadap suatu obyek atau ide yang relatif konsisten. Sikap 

menempatkan orang dalam suatu kerangka pemikiran mengenai 

menyukai atau tidak menyukai sesuatu mengenai mendekati atau 

menjauhinya.  

 



Menurut Kotler (2000:157) :  

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang 

mengenai sesuatu. Keyakinan ini mungkin didasarkan pada 

pengetahuan sebenarnya, pendapat atau kepercayaan dan mungkin 

menaikkan emosi dan mungkin tidak.  

f. Peran Konsumen Dalam Membeli  

Menurut Engel et. Al (2000:31) Keputusan pembelian adalah proses 

merumuskan berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada 

salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian.  

Pemasar perlu mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan 

membeli dan peran apa yang dimainkan oleh setiap orang untuk banyak 

produk, cukup mudah untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan.  

Menurut Engel et. Al (2000:33) beberapa peran dalam keputusan membeli:  

a. Pemrakarsa orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan 

gagasan membeli produk atau jasa tertentu.  

b.  Pemberi pengaruh: orang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan membeli.  

c. Pengambil keputusan : orang yang akhirnya membuat keputusan 

membeli atau sebagian dari itu, apakah akan membeli, apa yang dibeli, 

bagaimana membelinya atau di mana membeli.  

d.  Pembeli : orang yang benar-benar melakukan pembelian  



e. Pengguna : orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa.  

Mengetahui peserta utama proses pembelian dan peran yang mereka 

mainkan membantu pemasar untuk menyesuaikan program pemasaran.  

g. Jenis-Jenis Tingkah Laku Keputusan Pembelian  

Semakin kompleks keputusan yang harus diambil biasanya semakin banyak 

pertimbangannya untuk membeli. Menurut (Kotler, 2000:160): adapun jenis-

jenis tingkah laku membeli konsumen berdasarkan pada derajat keterlibatan 

dan tingkat perbedaan antara merek, yaitu:  

a. Tingkah laku membeli yang kompleks  

Tingkah laku membeli konsumen dalam situasi yang bercirikan 

keterlibatan tinggi konsumen dalam pembelian dan perbedaan besar yang 

dirasakan diantara merek.  

Pembeli ini akan melewati proses pembelajaran, pertama 

mengembangkan keyakinan mengenai produk, kemudian sikap, dan 

selanjutnya membuat pilihan membeli yang dipikirkan masakmasak. 

Pemasar dari produk yang banyak melibatkan peserta harus memahami 

tingkah laku pengumpulan informasi dan evaluasi dari konsumen yang 

amat terlibat. Mereka perlu membantu pembeli belajar mengenai atribut 

kelas produk dan kepentingan relatif masing-masing, dan mengenai apa 

yang ditawarkan merk tertentu, mungkin dengan menguraikan panjang 

lebar keunggulan mereka lewat media cetak.  



b. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan  

c. Tingkah laku membeli konsumen dalam situasi yang bercirikan 

keterlibatan konsumen yang tinggi tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan 

diantara merek. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan 

terjadi ketika konsumen amat terlibat dalam pembelian barang yang 

mahal, jarang dibeli dan beresiko tetapi melihat sedikit perbedaan diantara 

merek.  

d. Tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan  

e. Tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan terjadi di bawah kondisi 

keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan 

besar.  

f. Karena pembeli tidak memberikan komitmen yang kuat pada suatu merek, 

pemasar produk yang kurang terlibat pada beberapa perbedaan merek 

seringkali menggunakan harga dan promosi penjualan untuk merangsang 

konsumen agar mau mencoba produk.  

e. Tingkah laku membeli yang mencari variasi  

g. Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang mencari variasi dalam 

situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah, tetapi perbedaan 

merk dianggap berarti.  

h. Dalam kategori produk seperti ini, strategi pemasaran mungkin berbeda 

untuk merk yang menjadi pemimpin pasar dan untuk merk yang kurang 

ternama. Perusahaan akan mendorong pencarian variasi dengan 



menawarkan harga rendah, penawaran khusus, kupon, sampel gratis, dan 

iklan yang menunjukkan alasan untuk mencoba sesuatu yang baru.  

h. Proses Keputusan Membeli  

Menurut (Kotler, 2000:204) tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk 

mencapai keputusan membeli melewati lima tahap, yaitu:  

a. Pengenalan masalah  

Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah dimana pembeli 

mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan 

antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan.  

b. . Pencarian informasi  

 konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih banyak 

informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan 

produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan 

kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang 

berhubungan dengan kebutuhan tersebut.  

c. Evaluasi alternatif  

Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merk alternatif dalam 

perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses 

evaluasi konsumen. Pertama, kita menganggap bahwa setiap konsumen 

melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Kedua, konsumen akan 



memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut 

kebutuhan dan keinginan unik masing-masing. Ketiga, konsumen 

mungkin akan mengembangkan satu himpunan keyakinan merek 

mengenai dimana posisi setiap merek pada setiap atribut. Keempat, 

harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi pada tingkat 

atribut yang berbeda. Kelima, konsumen sampai pada sikap terhadap 

merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Ada konsumen yang 

menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada 

konsumen dan keputusan pembelian.  

Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya mereka mengevaluasi alternatif merek. Bila mereka 

mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar dapat 

membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan membeli.  

d. Keputusan membeli  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan 

membentuk niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor 

dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli. 

Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu pendapat dari orang lain 

mengenai harga, merek yang akan dipilih konsumen. Faktor kedua adalah 

faktor situasi yang tidak diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat 



produk yang diharapkan. Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tak 

diharapkan bisa menambah niat pembelian.  

e. Tingkah laku pasca pembelian  

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil 

tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau 

tidak puas. Yang menentukan pembeli merasa puas atau tidak puas dengan 

suatu pembelian terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan 

prestasi yang diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, 

konsumen merasa tidak puas, bila memenuhi harapan konsumen merasa 

puas, bila melebihi harapan konsumen akan merasa puas.  

a. Motivasi Dalam Pembelian 

 Faktor-faktor yang menyebabkan orang membeli Oleh Swasta (1988;57) 

dibedakan menjadi dua,yaitu: 

1. Faktor rasional adalah motif yang di dasarkan pada kenyataan-

kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh pembeli. Faktor-faktor yang 

di pertimbangkan dapat berupa faktor ekonomi seperti, faktor 

penawaran,permintaan dan harga. Selain itu juga faktor-faktor kualitas 

pelayanan dan ketersediaan barang,keterbatasan waktu yang ada pada 

pembeli juga menjadi pertimbangan. 

2. Faktor emosional adalah motif pembelian yang berkaitan dengan 

perasaan orang, yaitu seperti pengungkapan rasa cinta, 

kebanggaan,kenyamanan,kesehatan,keamanan,kepraktisan. 



Pemahaman motif emosional dan rasional untuk membeli dan 

mendorong penjualuntuk memilih suatu strategi yang didasarkan pada 

motif tersebut dan pada tempat penjualan. Sebab pada kenyataannya 

kedua motif itu jarang sekali terjadi secara bersama-sama dalam suatu 

pembelian . motif seseorang untuk membeli suatu produk dapat 

berdeda dengan orang lain yang membeli produk yang sama. Disisni 

tugas penjual adalah menetukan kombinasi motif yang ada pada 

kelompok pembeliannya atau segmen pasar yang dituju. 

b. Menurut Engel (1994:44-45) ada beberapa peranan yang dimainkan 

orang dalam sebuah pembelian keputusan antara lain : 

a. Initiator (inisiator) :seseorang inisiator dalam proses pembelian. 

b. Influincer (pemberi pengaruh: individu yang opininya sangat 

dipertimbangkan dalam memilih. 

c. Decider (pengambilan keputusan) : orang dengan wewenang atau 

kekuasaan untuk mendektekan pilihan akhir. 

d. Buyer (pembeli) : individu yang melakukan transaksi pembelian 

sesungguhnya. 

e. User (pemakai) : individu yang menggunakan barang atau jasa 

yang dibelinya. 

7.  Keranga Pikir Penelitian 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

disajikan kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 
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8.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Produk, harga, promosi dan saluran distribusi mempengaruhi dalam 

keputusan pembelian Speedy. 

2. Produk paling dominan mempengaruhi konsumen dalam pembelian Speedy. 

 

Pertimbangan konsumen dalam keputusan 

pembelian Speedy (X) 

1. Kecepatan akses yang stabil (X1) 

2. Kesesuaian paket (X2) 

3. Kemudahan digunakan (X3) 

4. Banyaknya produk yang di tawarkan (X4) 

5. Lamanya garansi yang memadai (X5) 

6. Merek mudah diingat (X6) 

7. Modem tahan panas (X7) 

8. Sinyal kuat (X8) 

9. Harga lebih murah. (X9) 

10. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

(X10) 

11. Cara pembayaran yang mudah (X11) 

12. Banyaknya diskon yang diberikan. (X12) 

13. Promosi media cetak cukup jelas (X13) 

14. Iklan Speedy yang menarik (X14) 

15. Adanya paket promo. (X15) 

16. Kecepatan pemasangan (X16) 

17. Cabang telkom dapat dengan mudah 

dijangkau (X17) 
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