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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulistyanto 

(2010), dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Pemakaian Jasa Warnet Di Kota Wonogiri”. Dimana penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh faktor bauran pemasaran yang terdiri atas produk, harga, 

tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik terhadap keputusan konsumen 

untuk memakai jasa warnet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran yang berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan konsumen dalam memakai jasa warnet adalah produk, 

tempat,promosi, orang, proses dan sarana fisik, sedangkan untuk variabel harga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Sujoko (2007) “Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Keputusan Pemakaian Jasa Warnet Di Kota Jember”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor bauran pemasaran terhadap 

keputusan konsumen untuk memakai jasa warnet. Alat analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel harga merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling 
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dominan terhadap keputusan konsumen untuk memakai jasa warnet di kota 

Jember. 

Adapun penelitian terdahulu dijelaskan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2 
Penelitian Terdahulu  

 
Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 
Alat Analisis 

Data 
Teknik 

Sampling 
Hasil Penelitian 

Sulistyanto 
(2010) 

 
 “Faktor-faktor 

Yang 
Mempengaruhi 

Keputusan 
Pemakaian Jasa 
Warnet Di Kota 

Wonogiri”. 

Variabel 
bebas (X): 

produk,har
ga, tempat, 
promosi, 
orang, 
proses dan 
sarana fisik  

 
Variabel 

terikat (Y): 
Keputusan 
Pembelian 

 

analisis  
regresi linear 

berganda 
dengan Uji 

F, Uji t  

accidental 
sampling  

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa variabel 
bauran pemasaran 
yang berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
konsumen dalam 
memakai jasa 
warnet adalah 
produk, 
tempat,promosi, 
orang, proses dan 
sarana fisik 

 
Sujoko 
(2007) 

 
“Faktor-faktor 

Yang 
Mempengaruhi 

Keputusan 
Pemakaian Jasa 
Warnet Di Kota 

Jember”. 

Variabel 
bebas (X): 
product, 

price, 
promosi, 
personal 

traits, 
place, 
proses, 

physical 
evidence 

analisis  
regresi linear 

berganda 

accidental 
sampling  

 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa variabel  
bauran pemasaran 
yang mempunyai 
pengaruh paling 
dominan 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
konsumen dalam 
memakai jasa 
warnet adalah  
variabel harga. 
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2.  Landasan Teori 

A. Perilaku Konsumen 

Pemasaran yang sukses bermula dari penemuan dan pemahaman akan 

apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, yang nantinya 

digunakan sebagai dasar dalam pengembangan strategi bauran pemasaran 

suatu perusahaan. Jadi, pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta perilakunya merupakan hal yang penting bagi keberhasilan 

kegiatan pemasaran. Perilaku konsumen menurut Peter dan Oslon (2000:6) 

adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognitif, perilaku dan kejadian 

di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka. Perilaku konsumen merupakan study tentang bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan barang 

atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen  

1.a. Budaya 

Budaya merupakan faktor yang paling menentukan terhadap 

keinginan dan  perilaku konsumen. Budaya memberikan pengaruh paling 

luas pada setiap tingkah laku konsumen. Mengingat budaya adalah hal 

yang melekat dalam seseorang sejak ia mulai tumbuh dalam satu 

lingkungan masyarakat. Budaya adalah serangkain nilai, persepsi, 

keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh seorang anggota 

masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya, Kotler 

(2001:200).  
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Divisi pemasaran harus memahami betul nilai-nilai budaya yang ada 

dalam suatu masyarakat, guna mengetahui cara terbaik dalam 

memasarkan produknya. Dalam memahami perilaku konsumen perlu 

dipahami siapa konsumennya, sebab dalam suatu masyarakat yang 

berbeda akan memiliki penelitian, kebutuhan, pendapat, sikap dan selera 

yang berbeda pula. Adakalanya suatu budaya masyarakat,akan 

mengalami pergeseran. Hal ini perlu juga diperhatikan oleh pemasar 

yang kemudian untuk ditindaklanjuti dengan menciptakan produk baru 

yang diinginkan. Kesalahan dalam memahami budaya dan setiap 

pergeserannya akan berakibat pada pemasaran yang tidak efektif.  

a. Subbudaya 

Setiap budaya terdiri atas sub-sub budaya. Subbudaya dapat 

membentuk segmen pasar yang penting dan pemasar mendesain produk 

dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, 

(Kotler 2001: 202). Lebih lanjut Kotler mendefinisikan subbudaya adalah 

kelompok orang yang memiliki system nilai yang sama berdasarkan 

pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. Subbudaya meliputi 

kewarganegaraan, agama, kelompok, ras, dan daerah goegrafi yang sama. 

b. Kelas sosial 

Kelas sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam hal 

perbedaan memilih suatu produk dan merk tertentu. Kelas sosial tertentu 

memiliki perilaku pembelian yang tertentu pula. Hal ini merupakan 

peluang bagi pemasar untuk menciptakan produk yang sesuai untuk 
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melayani kelas sosial ini. (Kotler 2001: 202) mendefinisikan kelas sosial 

adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan 

relatif teratur dimana anggota-anggotanya memiliki nilai, minat dan 

perilaku yang serupa. 

1.b. Sosial 

a. Kelompok acuan 

Kelompok acuan berfungsi sebagai titik perbandingan atau acauan 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung dalam membentuk sikap dan 

tingkah laku seseorang. Seseorang seringkali dipengaruhi oleh kelompok 

acuan meskipun ia bukan dari bagian kelompok tersebut. (Kotler 2001: 

205). Kelompok acuan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang 

disekitarnya mengenai perilaku dan gaya hidup baru dan mempengaruhi 

sikap dan konsep diri seseorang, yang mungkin juga akan mempengaruhi 

seseorang terhadap pilihan produk dan merknya. Pemasar selalu berusaha 

untuk mengidentifikasi kelompok acuan dari konsumen yang menjadi 

sasarannya. 

b. Keluarga  

Anggota dalam suatu keluarga memiliki pengaruh yang besar 

terhadap perilaku konsumen. Suami, istri dan anak-anak memiliki peran 

dan pengaruh yang berbeda-beda dalam pembelian suatu barang dan jasa, 

(Kotler, 2001: 207) . Keterlibatan suami istri dalam sebuah keluarga 

berbeda-beda tergantung pada kategori produk dan tahapan dalam proses 
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pembelian. Biasanya suami istri mengambil keputusan secara bersama 

untuk produk dan jasa yang tergolong mahal. 

c. Peran dan Status 

Posisi seseorang dalam kelompok atau keluarga dapat dilihat dari 

peran dan statusnya. Peran sesorang terdiri atas aktivitas-aktivitas yang 

diharapkan dilakukan menurut orang-orang disekitarnya. Masing-masing 

peran seseorang akan mempengarui perilaku pembeliannya. Peran akan 

membawa status seseorang yang mencerminkan sebuah penghargaan 

umum yang diberikan oleh masyarakat terhadap peran tersebut. 

1.c. Pribadi 

a. Umur dan tahap dalam siklus hidup 

Selera konsumsi seseorang terhadap barang dan jasa, akan berubah 

seiring dengan perjalanan masa hidupnya. Ada kaitan yang sangat erat 

antara selera akan barang dan jasa seseorang dengan umurnya, (Kotler 

2001). Kotler juga menyatakan bahwa keputusan pembelian  juga 

dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga dimana tahap-tahap yang 

mungkin dilalui oleh keluarga mulai dari awal sampai pada tahap matang. 

Pemasar sering mengembangkan produk berdasarkan pengamatan dari 

tahap siklus hidup konsumen sasaran, dengan mengembangkan produk 

yang tepat untuk masing-masing tahap.  

b. Pekerjaan  

Pekerjaan akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Pemasar 

akan berusaha untuk mengenali kelompok pekerjaan mana yang 



14 
 

mempunyai minat paling tinggi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan 

oleh pemasar tersebut. Pemasar juga dapat membuat produk untuk 

melayani pekerjaan tertentu. 

c. Situasi ekonomi 

Situasi Ekonomi seseorang juga dapat mempengaruhi barang dan 

jasa yang dibelinya. Pilihan barang dan jasa tergantung dari kondisi orang 

tersebut. Seperti besarnya penghasilan, tabungan dan asset yang 

dimilikinya. Dalam situasi ekonomi yang jelek, pemasar biasanya 

mengambil langkah yaitu dengan merancang kembali harga produk dan 

jasanya, atau menekankan diskon agar permintaan dapat tetap terjaga.  

d. Gaya hidup 

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang terwujud dalam 

aktivatas, minat, dan pendapat orang tersebut.  Gaya hidup 

menggambarkan seluruh pola kegiatan dan interaksi seseorang. Kadang 

orang dari subbudaya yang sama, kelas sosial yang sama, mungkin akan 

memiliki gaya hidup yang berbeda.  

e. Kepribadian dan konsep diri 

Masing-masing individu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda 

dan kepribadian itu  berpengaruh terhadap perilaku pembelian individu 

tersebut. Konsumen akan membeli produk yang sesuai dengan 

kepribadiannya (Kotler 2008: 174). Kepribadian adalah karakteristik 

psikologis yang membedakan seseorang dengan orang yang lain yang 

menghasilkan tanggapan secara konsisten dan terus menerus terhadap 
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lingkungannya. Dasar dari konsep diri adalah bahwa kepemilikan 

seseorang dapat menyumbang dan mencerminkan ke identitas diri 

mereka.  

1.d. Psikologi  

a. Motivasi  

Setiap orang mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan akan menjadi 

motif seseorang untuk bertindak. Motif adalah kebutuhan yang 

mendorong seseorang secara kuat untuk mengarahkan seseorang untuk 

mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut (Kotler 2004: 215).  

Abraham Maslow dalam Teorinya menjelaskan tentang kebutuhan 

seseorang yang terdiri dalam beberapa tingkatan kebutuhan yang lebih 

dikenal dengan hirarki kebutuhan Maslow. Teori Maslow menjelaskan 

bahwa kebutuhan terdiri dalam beberapa hirarki dari yang paling 

mendesak sampai yang kurang mendesak.  

b. Persepsi 

Setelah termotivasi seseorang  akan bertindak, dan setiap tindakan 

tersebut dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut. Persepsi adalah proses 

yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan 

mengitepretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti 

tentang dunia (Kotler, 2004 : 218). Perilaku konsumen sangat dipengaruh 

oleh persepsi dari konsumen tersebut, dan setiap konsumen mempunyai 

persepsi yang berbeda terhadap produk yang sama (Kotler, 2008 : 180). 
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c. Pembelajaran  

Ketika seseorang bertindak, maka saat itu melakukan poses belajar. 

Pembelanjaran mendorong perubahan dalam perilaku orang tersebut yang 

timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari. 

Pembelanjaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, 

pertanda, respons dan penguatan. 

d. Keyakinan dan sikap 

Keyakinan dan sikap seseorang dapat mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan 

oleh sesorang mengenai sesuatu, dan sikap menggambarkan evaluasi, 

perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak sukanya 

seseorang terhadap objek atau ide. Keyakinan dapat membangun citra 

sebuah produk yang sekaligus akan mempengaruhi perilaku pembelian. 

       Gambar 1 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

1.  

2.  
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B.  Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2008 :184) terdapat 5 proses tahapan dalam keputusan 

pembelian konsumen, yaitu diantaranya: 

1. Pengenalan masalah 

Pada tahapan ini proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari 

suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal 

2. Pencarian informasi 

Dalam tahapan ini dimana konsumen mencari informasi akan sebuah 

produk yang dibutuhkan. Informasi tersebut terbagi kedalam empat 

kelompok, yaitu: 

1. Kelompok pribadi, yaitu: keluarga, teman, tetangga, rekan 

2. Kelompok komersial, yaitu : iklan, situs Web, dll 

3. Kelompok publik, yaitu : media massa dll 

4. Kelompok eksperimental, yaitu : pemeriksaan, penggunaan produk 

dll 

3. Evaluasi alternatif 

Pada tahapan ini konsumen memproses informasi-informasi yang telah 

didapatkannya untuk kemudian melakukan evaluasi untuk penilaian akhir 

. Menurut Kotler (2008 : 186), konsep dasar proses evaluasi yang 

pertama dimana konsumen berusaha untuk memuaskan apa yang menjadi 

kebutuhannnya. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk. Dan yang ketiga, konsumen melihat masing-masing produk 
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sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhannya. 

4. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tahap dimana konsumen melakukan 

pembelian suatu produk. Umumnya konsumen akan membeli merk yang 

paling disukai diantara merk yang lain. 

5. Perilaku paska pembelian 

Setelah melakukan pembelian komsumen mungkin akan mengalami 

masalah dalam dirinya yang berkaitan dengan produk yang dibelinya 

tersebut. Konsumen mungkin akan merasa kecewa jika produk yang 

dibelinya tidak sesuai dengan harapan. Di sisi lain konsumen akan 

merasa puas jika produk tersebut mampu memenuhi harapannya. Kodisi 

tersebut berpengaruh terhadap tindakan konsumen paska melakukan 

pembelian. Jika konsumen merasa puas, konsumen tersebut akan 

melakukan kembali pembelian. Konsumen yang puas cenderung akan 

mengatakan hal-hal yang baik tentang produk yang dibelinya kepada 

orang lain, sedangkan konsumen yang merasa kecewa mungkin akan 

mengabaikan atau bahkan mengembalikan produk yang dibelinya. 

Gambar 2 
Tahapan Dalam Keputusan Pembelian Konsumen  
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C. Bauran Pemasaran  

 Program pemasaran yang efektif yaitu yang mengkombinasikan semua 

elemen-elemen dari bauran pemasaran kedalam sebuah program yang 

terkoordinasi, dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan dengan 

memberikan nilai kepada konsumen. Menurut Kotler (2001 : 78), bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang terdiri atas 

produk, harga, tempat dan promosi yang dapat dikendalikan, dipadukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan 

dalam pasar tertentu. 

 Bauran pemasaran pada produk barang berbeda dengan bauran 

pemasaran pada  produk jasa. Bauran pemasaran pada  produk barang 

mencakup 4P ( product, price, place dan promotion). Sedangkan menurut 

Rambat Lupioyadi (2009:70) bauran pemasaran pada  produk jasa 

mencakup ( product, price, place, promotion, people, process dan costumer 

service ). Dimana unsur - unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama 

lain dalam suatu strategi pemasaran. 

1. Produk Jasa 

Produk dalam suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa sudah pasti 

berbeda dengan produk pada perusahaan manufaktur yang berupa barang. 

Namun, pada intinya konsumen bukanlah membeli barang atau jasa,  

melainkan manfaat yang spesifik dan nilai dari keseluruhan penawaran. 

Yaitu manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen dari pembelian produk 

tersebut. 
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Produk jasa menurut Kotler (2000:428) adalah “segala sesuatu yang 

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

digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan”.Pada produk jasa tidak menimbulkan 

adanya kepemilikan atas jasa tersebut oleh konsumen. Hal ini jelas berbeda 

dengan produk barang yang dapat menimbulkan kepemilikan oleh 

konsumen.  

Dalam suatu perusahaan jasa, maka produk jasa yang dimaksud disini 

adalah total produk. Menurut  Lupioyadi (2009:70) total produk terdiri atas 

beberapa unsur, yaitu: 

1. Produk inti (core product), merupakan fungsi inti dari produk tersebut. 

2. Produk yang diharapkan (expected product), terdiri atas produk inti 

berikut pertimbangan keputusan pembelian minimal yang harus dipenuhi. 

3. Produk tambahan (augmented product). 

4. Produk potensial, yaitu manfaat tambahan yang memungkinkan untuk 

dikembangkan atas sebuah produk guna meningkatkan kepuasan 

konsumen. 

1.a. Kategori Produk Jasa 

 Dalam produk  jasa pelanggan tidak membeli barang atau jasa, 

melainkan manfaat dan nilai dari sesuatu yang ditawarkan.produk yang 

diharapkan, produk tambahan dan produk potensial merupakan unsur yang 

sangat penting untuk dijadikan sebagai nilai tambah terhadap produk yang 

ditawarkan sehingga produk tersebut berbeda dengan produk yang lainnya 
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dan mempunyai keunggulan tersendiri. Menurut Kotler , jasa yang 

ditawarkan terbagi kedalam empat kategori, yaitu: 

1. Barang murni bewujud (a pure tangible good), merupakan barang 

dimana tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut. 

2. Barang murni bewujud dengan jasa yang menyertainya (a pure tangible 

good with accompanying services). 

3. Jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan (a mayor 

service with accompanying minor goods and service ). 

4. Jasa murni ( a pure services). 

1.b. Karakteristik Produk Jasa 

Dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Jasa Konsep Dan Impliksi, 

Yazid menjelaskan ada empat karakteristik dalam produk jasa, yaitu: 

1. Tidak berwujud ( intangibility). Jasa lebih merupakan suatu tindakan, 

proses-proses, atau unjuk kerja, bukan merupakan sebuah objek. 

2. Bervariasi ( variabilty). Jasa sangat bervariasi sehingga sulit untuk 

dilakukannya standarisasi. 

3. Simultanitas produksi dan konsumsi. Jasa diproduksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan dan menyertakan konsumen didalam proses 

produksinya. 

4. Tidak tahan lama. Suatu jasa tidak dapat disimpan, dijual lagi ataupun 

dikembalikan kepada pihak penyedia jasa.   
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2. Harga 

Menurut Kotler (2003 : 430) harga adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan atas barang dan jasa, jumlah nilai yang konsumen keluarkan 

dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atas barang dan jasa. Harga 

merupakan satu - satunya elemen bauran pemasaran yang dapat 

menghasilkan penerimaan, sementara itu elemen-elemen lainnya  bauran 

pemasaran adalah biaya. Harga merupakan salah satu dari elemen bauran 

pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai apa yang 

menjadi tujuan dari pemasarannnya.  

2.a. Penetapan Harga 

 Setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan terkait dengan variabel-

variabel bauran pemasaran jasa lain sangat berpengaruh terhadap keputusan 

penetapan harga. Pertimbangan penetapan harga dalam sebuah jasa 

mencakup semua biaya-biaya yang sifatnya moneter maupun non-moneter, 

Yazid (2001:227). Biaya non-moneter tersebut mencakup: 

1. Waktu 

Waktu merupakan komoditas utama bagi bagi pihak yang menawarkan 

jasa dengan pelayanan kepada seseorang. Memperhitungkan biaya 

terhadap waktu yang digunakan dalam upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mendapatkan sesuatu. 

2. Upaya-upaya yang bersifat fisik 

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan upaya-upaya fisik 

yang diperlukan proses penyampaian jasa. 
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3. Biaya sensor 

Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya 

kebisingan, bau yang tidak sedap, aliran udara yang tidak lancar, ruangan 

terlalu panas atau dingin dan ketidaknyamanan lainnya. 

4. Biaya psikologis 

Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan timbulnya 

sesuatu dalam diri konsumen yang bersifat mental. Seperti perasaan 

ketimpangan atau ketidak adilan, rasa takut paska menggunakan jasa 

tersebut. 

2. b  Pendekatan Umum Dalam Penetapan Harga 

  Kotler (2003:447) menjelaskan bahwa pendekatan - pendekatan umum 

dalam menetapkan harga mencakup tiga rangkaian faktor, diantaranya: 

1. Pendekatan berdasarkan biaya 

Harga ditentukan berdasarkan penghitungan biaya total atas produk 

ditambah dengan laba yang diinginkan. Pendekatan berdasarkan biaya 

terdiri atas: 

a. Penetapan harga berdasarkan biaya plus. 

b. Penetapan harga berdasarkan titik impas. 

c. Penetapan harga berdasarkan laba sasaran. 

2. Pendekatan berdasarkan pembeli 

 Dimana harga ditetapkan berdasarkan dengan persepsi pembeli tentang 

nilai produk tersebut. Jadi penetapan harga disesuaikan dengan nilai yang 

dipersepsikan oleh pembeli. 
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3. Pendekatan berdasarkan persaingan 

 Merupakan penetapan harga berdasarkan harga-harga yang ditetapkan 

oleh pesaing untuk produk yang sama. 

3. Tempat 

  Keputusan penentuan lokasi sebuah perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Tempat dalam suatu industri yang 

bergerak di bidang jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan 

atas saluran distribusi. Maksudnya disini yang berhubungan dengan 

bagaimana cara penyampaian jasa tersebut kepada konsumen. Tempat 

dimana sebuah perusahaan berlokasi untuk melakukan kegiatan 

operasionalnya.  

  Perusahaan jasa harus mempertimbangkan dengan cermat dalam 

keputusan penentuan lokasi perusahaannya. Lokasi yang mudah dijangkau 

oleh konsumen dan lokasi yang memudahkan didalam melakukan proses 

penyampaian jasa secara efektif dan efisien. Bila hal ini dapat terlaksana 

dengan baik , maka akan berdampak positif kepada kepuasan konsumen.  

  Seperti yang sudah disebutkan diatas, Lupioyadi (2009:73) menjelaskan 

ada tiga jenis interaksi antara penyedia jasa dengan penerima jasa yang 

mempengaruhi lokasi, yaitu diantaranya : 

1. Konsumen mendatangi pihak penyedia jasa. Apabila keadaannya seperti 

ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih 

tempat yang strategis. 
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2. Penyedia jasa mendatangi konsumen. Disini lokasi bukanlah hal yang 

begitu penting. 

3. Penyedia jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Dalam hal 

ini penyedia jasa dan konsumen berhubungan melalui sarana komunikasi 

seperti telepon atau surat. Lokasi menjadi sangat tidak penting selama 

komunikasi kedua pihak tetap berjalan dengan baik. 

  Kesalahan dalam menentukan suatu lokasi dapat berdampak negatif 

bagi perusahaan jasa. Berman dan Evans dalam Yazid (2001:186) 

menjelaskan dampak negatif akibat kesalahan memilih lokasi, yaitu: 

1. Biaya operasional tinggi 

2. Biaya investasi tinggi 

3. Fleksibilitas rendah 

4. Penentuan keputusan bisa menjadi rumit dikarenakan adanya 

interdepedensi semua aspek dalam organisasi 

4. Promosi 

Promosi menjadi salah satu bagian penting dari kegiatan pemasaran 

sebuah produk. Promosi berperan penting didalam proses pengenalan suatu 

produk kepada masyarakat. Tanpa adanya kegiatan promosi, masyarakat 

tidak akan pernah tahu tentang produk perusahaan tersebut. Promosi 

menurut Djaslim Saladin (2007:123), adalah suatu komunikasi informasi 

penjual dan pembeli yang  bertujuan  untuk  merubah sikap dan tingkah laku  

pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi 

pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. 
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Lupioyadi (2009:70) menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan dalam memilih sarana yang tepat untuk mempromosikan 

jasanya, yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi audiens yang menjadi target perusahaan. Hal ini 

yang nantinya berhubungan dengan segmentasi pasar. 

2. Menentukan tujuan promosi. Apakah untuk menginformasikan, 

mempengaruhi, atau mengingatkan pelanggan. 

3. Mengembangkan pesan yang disampikan. Hal ini menyangkut isi pesan, 

struktur pesan, gaya pesan, dan sumber pesan. 

4. Menentukan bauran komunikasi. Apakah menggunakan komunikasi 

personal atau komunikasi nonpersonal. 

4. a Bauran Promosi 

Bauran promosi menurut Kotler (2001:111), merupakan perpaduan 

khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat yang digunakan oleh perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan 

pemasarannya.  Tujuan dari bauran promosi menurut Bukhari Alma 

(2002:137) adalah untuk memberi informasi, menarik perhatian, dan 

selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan. 

Dari definisi bauran promosi tersebut dapat dijelaskan bauran promosi 

terdiri atas beberapa variabel yang dapat digunakan perusahaan sebagai alat 

promosinya. Variabel tersebut diantaranya: 

1. Periklanan (advertising)  

Periklanan adalah segala  biaya  yang  harus  dikeluarkan  sponsor  
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untuk  melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk 

gagasan, barang atau jasa. Kotler (2001:659) menjelaskan tujuan dari 

periklanan dapat digolongkan berdasarkan sasarannya sebagai berikut: 

a. Iklan  informatif,   menerangkan secara jelas akan produk. dilakukan  

pada  tahap awal ,  dengan tujuan untuk  membentuk permintaan 

pertama atas produk tersebut. 

b. Iklan  persuasif  penting  dilakukan  dalam  tahap  persaingan, yang 

bertujuan untuk  membentuk  permintaan  selektif  atas  suatu merk 

tertentu. 

c. Iklan pengingat, sangat penting dilakukan untuk menjaga produk  

yang sudah dalam tahap kedewasaan. Dengan tujuan untuk menjaga 

agar konsumen selalu ingat dengan produk tersebut. 

Media yang dapat digunakan untuk melakukan periklanan diantaranya 

bisa lewat surat kabar, majalah, radio, televisi, papan reklame, internet dan lain 

sebagainya. 

1. Penjualan Personal (personal selling)  

Penjualan Personal adalah presentasi  pribadi  oleh  para  wiraniaga  

perusahaan  dalam  rangka mensukseskan   penjualan   dan   

membangun   hubungan   dengan pelanggan. Menurut Lupioyadi 

(2009:121) penjualan personal mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam pemasaran jasa karena: 

a. Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen merupakan hal yang 

sangat penting. 
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b. Jasa tersebut disediakan oleh orang bukan mesin. 

c. Orang menjadi hal yang penting dalam suatu produk jasa. 

2. Promosi penjualan (sales promotion)  

Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa.   

3. Hubungan masyarakat (public relation)  

Hubungan masyarakat merupakan upaya membangun hubungan baik 

dengan publik terkait untuk memperoleh dukungan, membangun "citra 

perusahaan" yang baik dan menangani atau menyingkirkan gosip, cerita 

dan peristiwa yang dapat merugikan.  

4. Pemasaran langsung (direct marketing)  

Pemasaran langsung merupakan komunikasi secara langsung dengan 

pelanggan sasaran secara khusus untuk memperoleh tanggapan langsung. 

5. Orang 

Dalam kaitannya dengan pemasaran jasa, orang bertugas sebagai penyedia 

jasa, memproses dan yang menghantarkan jasa kepada konsumen. Orang 

disini sangat berpengaruh terhadap kualitas dari suatu produk jasa. Semakin 

tinggi kinerja orang-orang yang terlibat  dalam suatu jasa, maka semakin 

tinggi pula kualitas dari produk jasa yang disampaikan kepada konsumen. Dan 

begitu pula sebaliknya. Jadi, dalam pemasaran jasa kualitas suatu produk 

tergantung pada pihak penyedia jasa dan pada kualitas penyampian jasa 

tersebut. Yazid (2005) mengatakan bahwa orang adalah semua pelaku yang 

memainkan sebagai penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi 
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pembeli. 

Orang dalam pemasaran jasa mempunyai peranan yang sangat penting 

didalam mempengaruhi konsumen. Lupioyadi (2009:121) menjelaskan ada 

empat kriteria peranan dari orang yang dapat mempengaruhi 

konsumen,yaitu: 

1. Contractor, berinteraksi langsung dengan konsumen dalam frekuensi 

yang  cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli.  

2. Modifier, tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi sering 

berhubungan dengan konsumen, misalnya resepsionis. 

3. Influencer, mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk membeli 

tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen.  

4. Isolated,  tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemsaran dan 

juga tidak sering bertemu dengan konsumen. Misalnya karyawan 

bagian administrasi penjualan, SDM dan data processing.  

6. Proses   

Menurut Lupioyadi (2009:76) proses merupakan gabungan dari semua 

aktifitas, yang terdiri dari atas prosedur jadwal pekerjaan, mekanisme, 

aktivitas dan hal-hal rutin dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada  

konsumen. Proses  penyampaian jasa yang dirasakan oleh konsumen 

menjadi dasar yang akan digunakan konsumen dalam menilai suatu jasa. 

Konsumen diharuskan untuk mengikuti serangkaian tindakan dan proses-

proses dalam jasa tersebut. Proses terbagi kedalam dua cara, yaitu: 
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3. Kompleksitas 

 Maksudnya yang berhubungan dengan langkah-langkah dan tahapan 

proses. 

4. Keragaman. 

 Berhubungan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

langkah-langkah dan tahapan proses. 

Lebih lanjut mengenai dua cara tersebut, Lupioyadi mengemukakan ada 

empat alternatif yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengubah 

proses, diantaranya: 

1. Mengurangi keragaman, berarti terjadi pengurangan biaya, peningkatan 

produktifitas, dan kemudahan distribusi. 

2. Menambah keragaman, berarti menambah banyak kostumisasi dan 

fleksibilitas dalam produksi yang berdampak pada kenaikan harga. 

3. Mengurangi kompleksitas, lebih pada spesialisasi. 

4. Menambah kompleksitas, dengan cara menambah jasa yang diberikan. 

7. Layanan Konsumen 

Layanan konsumen pada pemasaran jasa diberikan kepada konsumen 

dengan tujuan tercapainya kepuasan atas  jasa yang disampaikan. Menurut 

Kotler (2000:45) layanan konsumen merupakan semua kegiatan untuk 

mempermudah pelanggan dalam menghubungi pihak yang tepat dalam 

perusahaan, serta mendapatkan pelayanan, jawaban dan penyelesaian atas 

masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut dengan cepat dan 

memuaskan.  
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Kualitas layanan suatu jasa berdampak langsung pada kepuasan 

pelanggan. Layanan yang berkualitas dapat membuat pelanggan puas,dan 

pada akhirnya akan membuat pelanggan tersebut loyal kepada perusahaan. 

Lupioyadi (2001) menjelaskan tujuan dari layanan kosumen sebagai berikut: 

1. Untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. 

2. Untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika 

harus mencari pelanggan baru ketimbang mempertahankan pelanggan 

lama. 

3. Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. 

Ketujuh variabel bauran pemasaran tersebut harus benar-benar 

diperhatikan dalam pengembangannya. Antar variabel harus saling 

terintegrasi dengan baik dan bekerja dengan optimal guna mendukung 

bauran pemasaran agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran.  

3.  Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakuakan. Yaitu analisis bauran pemasaran jasa terhadap keputusan 

penggunaan jasa oleh konsumen pada LILOnet. Berdasarkan teori-teori yang 

dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut:   

 

 

                         

         



32 
 

          Gambar 3 
     Kerangka Pikir 

 
Produk (X1) 

Harga (X2) 

Tempat (X3) 

Promosi (X4) 

Orang (X5) 

Proses (X6) 

Layanan Konsumen (X7) 

 

4.  Hipotesis 

Menurut Sugiono (2004), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara bauran pemasaran terhadap 

keputusan penggunaan jasa oleh konsumen pada warnet LILOnet. 

2. Diduga variabel tempat berpengaruh paling dominan terhadap keputusan 

penggunaan jasa oleh konsumen pada warnet LILOnet 
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