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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan atas 

penelitian yang akan dilakukan.  Dalam penelitian ini landasan penelitian 

terdahulu yang dipakai adalah penelitian dengan tema judul yang sama 

yaitu tentang analisis faktor yang dipertimbangkan konsumen terhadap 

keputusan pembelian di kafe. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

Judul Penelitian dan 

Nama Peneliti 
Variabel 

Metode / Alat 

analisis 
Hasil 

Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Konsumen Untuk 

Berkunjung Ke Ria 

Djenaka Coffe House 

dan Resto Malang 

(Pramono 2012)  

Budaya (X1), Sosial 

(X2), Pribadi (X3), 

Psikologi (X4), Produk 

(X5), Harga (X6), 

Distribusi (X7), 

Promosi (X8) 

Metode analisis 

faktor / software 

SPSS 17 

Terdapat enam 

faktor 

mempengaruhi 

konsumen 

berkunjung ke Ria 

Djenaka, dan faktor 

yang paling 

dominan adalah 

faktor keluarga, 

motivasi, dan lokasi 

mudah dijangkau 

 

  

Pengaruh people, 

physical evidence, 

product, promotion, 

price dan place terhadap 

tingkat kunjungandi 

kafe coffee cozies 

surabaya 

(Japarianto, 2013) 

Produk (X1), 

Promotion (X2), Price 

(X3), Place (X4), 

People (X5), Physical 

evidence (X6) 

Metode regresi 

linier berganda / 

software SPSS 

18 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

hanya 4 variabel 

yang berpengaruh 

signifikan , yaitu 

product, promotion, 

price dan place. 

Sedangkan faktor 

yang berpengaruh 

dominan terhadap 

tingkat kunjungan 

di Coffee Cozies 

Surabaya adalah 

product. 
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Judul Penelitian dan 

Nama Peneliti 
Variabel 

Metode / Alat 

analisis 
Hasil 

Pengaruh Kelompok 

Acuan dan Atmosfir 

Restoran Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Starbuck 

Coffe 

 

Dian (2013) 

Kelompok acuan (X1), 

Atmosfir restoran (X2) 

Metode analisis 

regresi linier 

berganda / 

software SPSS 

18 

Terdapat pengaruh 

antara kelompok 

acuan dan atmosfir 

restoran terhadap 

keputusan 

pembelian produk 

starbuck di kedai 

kopi starbuck 

Surabaya town 

square secara 

simultan. 

 

Dari penelitian terdahulu peneliti mengambil metode analisis yaitu 

metode analisis faktor dengan menggunakan SPSS. Selain metode analisis 

peneliti juga menggunakan sebagaian variabel yang ada pada penelitian 

terdahulu sebagai bahan acuan. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong yang diterjemahkan oleh Bakuwon 

(2001:202) “Keputusan membeli merupakan salah satu kegiatan yang 

dilakukan oleh konsumen setelah melakukan evaluasi terhadap seluruh 

alternatif yang ada sehingga timbul keinginan untuk membeli.” 

Keputusan merupakan bagian/salah satu elemen penting dari 

prilaku konsumen disamping kegiatan fisik yang melibatkan konsumen 

dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa 

ekonomis.Perspektif pemecahan masalah mencakup semua jenis prilaku 

pemenuhan kebutuhan dan jajaran luas dari faktor-faktor yang memotivasi 

dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
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Ketika membuat keputusan untuk membeli suatu produk, 

konsumen melewati tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya 

dengan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan umum seseorang seperti 

lapar, haus, saat mencapai titik tertentu dapat menjadi sebuah dorongan. 

Kebutuhan juga dapat ditimbulkan oleh rangsangan eksternal seperti ketika 

seseorang melihat iklan mobil dan ingin membelinya. Dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat 

mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat 

akan suatu jenis produk. Pemasar kemudian dapat membangkitkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen. 

b. Pencarian informasi 

Saat seseorang mulai menyadari kebutuhannya, maka pilihan 

produk dan merk harus diidentifikasi untuk memenuhi kebutuhanya. 

Dalam mencari berbagai alternatif pilihan untuk memuaskan kebutuhan, 

seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti beberapa banyak 

biaya waktu, berapa banyak informasi dari masa lalu dan sumber-sumber 

lain yang sudah dimiliki oleh konsumen. Yang menjadi minat utama 

pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan 

konsumen dan pengaruh relative dari tiap sumber tersebut terhadap 

kepuasan pembelian selanjutnya. Secara umum konsumen mendapatkan 

informasi tentang suatu produk dari sumber komersial yaitu sumber yang 
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didominasi oleh pemasar. 

c. pengavaluasian alternatif 

Jika semua alternatif yang wajar telah diidentifikasikan, konsumen 

harus mengevaluasinya satu per satu sebagai persiapan untuk mengadakan 

pembelian. Kriteria evaluasi yang dipakai konsumen mencakup 

pengalaman masa lalu dan sikap terhadap aneka merk. Konsumen juga 

mendengarkan tanggapan-tanggapan keluarga dan kelompok lain. 

Beberapa konsep dasar akan dapat membantu pemasar dalam memahami 

proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi suatu 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari suatu produk. 

Ketiga, konsumen memandang setiap produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

dicari untuk memuaskan kebutuhan. 

d. Keputusan pembelian 

Setelah mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan, konsumen pada titik tertentu harus memutuskan 

antara membeli atau tidak membeli, jika keputusan yang diambil adalah 

membeli, konsumen harus membuat rangkaian keputusan yang 

menyangkut merek, harga, tempat penjualan, warna, dan lain-lain. 

e. Perilaku setelah membeli 

Saat membeli suatu produk, bagi seorang konsumen akan 

mengalami tingkat kepuasan dan ketidakpuasan tertentu. Perasaan 

konsumen setelah melakukan pembelian dapat mempengaruhi pembelian 

ulang dan juga ditambah dengan apa yang dikatakan oleh konsumen 
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kepada teman atau kerabat tentang produk tersebut. Biasanya konsumen 

akan mengalami kecemasan purnabeli,kecemasan ini disebut disonansi 

kognitif purnabeli yang terjadi karena setiap alternatif yang dihadapi 

konsumen memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Gambar 2.1. Model Proses Pengambilan Keputusan 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2003 :224) 

 

Berdasar model proses pengambilan keputusan, penilitian ini mengacu 

pada tahapan pengenalan kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah keadaan 

merasa kekurangan (Kotler dan Amstrong, 2003 : 7). Konsumen 

mempunyai kebutuhan makan, minum dan sosial. Keinginan adalah bentuk 

kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu 

(Kotler dan Amstrong, 2003 : 7). 

2. Perilaku Konsumen 

Untuk  mempelajari  dan  mengetahui  perilaku konsumen  dalam  

pembelian  barang  atau  jasa  perlu  diketahui  perilaku konsumen. 

Menurut Mowen (2001:6) “ Perilaku konsumen (consumer behavior) 

adalah studi tentang unit pembelian (buying unit) dan proses pertukaran 

yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuagan barang dan jasa, 

pengalaman, serta ide – ide. Sedangkan menurut  Menurut Swastha (1997), 

perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan  dan  memperjualkan  barang- barang  dan  jasa 

Pengenalan 

kebutuha

n 

Pencarian 

informasi 

Pengeva-

luasian 

alternatif 
Keputusan 

pembelian 

Perilaku 

setelah 

pembelian 
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termasuk di dalamnya proses  pengambilan  keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Dari definisi di atas dilihat ada dua hal penting dari perilaku 

konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang 

semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatlkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa secara ekonomis. Dengan kata 

lain perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku 

konsumen dalam arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membeli 

suatu barang atau jasa tertentu. 

 

3. Model Perilaku 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, di mana 

dimensi-dimensi ini digabungkan dalam suatu model mengenai bagaimana 

konsumen mengambil keputusan. Pada gambar 1 menunjukan bahwa 

rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, 

dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik 

konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan 

keputusan akhir pembelian. 
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Gambar 2.2.  Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2009) 

 

Ransangan pemasaran terdiri dari produk dan jasa, harga, 

distribusi, komunikasi. Ransangan lain meliputi kekuatan dan kejadian 

penting di lingkungan konsumen : ekonomi, teknologi, politik, dan 

budaya. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam 

kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar 

dan keputusan pembelian akhir. Karateristik konsumen budaya, sosial, 

pribadi  mempengaruhi respons konsumen secara fundamental. 

Berdasar model perilaku konsumen pada gambar 2.2 keputusan 

pembelian pada penilitian ini berada pada pemilihan merek. Joker adalah 

nama merek dari sebuah kafe yang berada di Kota Malang. 
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4. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Pembelian konsumen sangat dipengaruhi  oleh karateristik budaya, 

sosial, pribadi, dan psikologis. Sebagian besar dari faktor – faktor itu dapat 

dikendalikan oleh pemasar, namun mereka harus mempertimbangkannya. 

Gambar 2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2003) 

 

a. Faktor Budaya 

  Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada 

perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh 

budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. 

 

1. Budaya 

Budaya (culture) adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling dasar. Perilaku manusia sebagian besar merupakan hasil 

proses belajar. Sewaktu tumbuh didalam suatu masyarakat, seorang anak 

mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku dari 

keluarga dan institusi lainnya. 
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2. Sub-budaya 

Masing-masing budaya mengandung subbudaya (subculture) yang 

lebih kecil, atau kelompok orang yang berbagai sistem nilai berdasarkan 

pengalaman hidup dan situasi yang umum. Subbudaya meliputi 

kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak 

subbudaya membentuk segmen pasar yang penting, dan pemasar sering 

merancang produk dan program pemasaran yang dibuat untuk kebutuhan. 

3. Kelas sosial 

Hampir semua masyarakat mempunyai beberapa bentuk struktur kelas 

sosial. Kelas sosial (social class) adalah pembagian masyarakat yang 

relatif permanen dan berjenjang dimana anggotanya berbagai nilai, minat, 

dan perilaku yang sama.Kelas sosial tidak ditentukan hanya oleh satu 

faktor, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, 

pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. Dalam beberapa 

sistem sosial, anggota kelas yang berbeda memegang peran tertentu dan 

tidak dapat mengubah posisi sosial mereka. 

b. Faktor Sosial 

  Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor soisal, 

seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. 

1. Kelompok acuan 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok (group) 

kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan tempat dimana 

seseorang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya 



17 
 

kelompok referensi bertindak sebagai titik perbandingan atau titik 

referensi langsung (berhadapan) atau tidak langsung dalam membentuk 

sikap atau perilaku seseorang. Orang sering kali dipengaruhi oleh 

kelompok referensi dimana mereka tidak menjadi anggotanya. Pemasar 

mencoba mengidentifikasikan kelompok referensi yang menjadi pasar 

sasaran mereka. Kelompok referensi memperkenalkan perilaku dan gaya 

hidup baru kepada seseorang, mempengaruhi sikap dan konsep diri 

seseorang, dan menciptakan tekanan untuk menegaskan apa yang mungkin 

mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang. Arti penting 

kelompok mempengaruhi berbagai produk dan merek. Pengaruh ini 

berdampak paling kuat ketika produk itu dapat dilihatoleh orang lain yang 

dihormati pembeli. Produsen produk dan merek yang didominasi oleh 

pengrauh kelompok kuat harus menemukan cara mencapai pemimpin 

opini (opinion leaders), seseorang di dalam kelompok referensi, yang 

karena memiliki keahlian khusus, pengetahuan, kepribadian, atau 

karakteristik lain, mempunyai pengaruh sosial terhadap anggota lainnya. 

2. Keluarga 

Anggota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku pembeli. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan telah diteliti secara ekstensif. Pemasar tertarik pada 

peran dan pengaruh suami, istri, serta anak-anakdalam pembelian barang 

dan jasa yang berbeda. 
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Keterlibatan suami-istri dalam kategori produk dan tahap proses 

pembelian sangat beragam. Peran pembelian berubah sesuai dengan gaya 

hidup konsumen yang berubah. 

3. Peran dan Status 

Seseorang menjadi anggota banyak kelompok-keluarga, klub dan 

organisasi. Posisi seseorang dalam masing-masing kelompok dapat 

didefinisikan dalam peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. 

Masing-masing peran membawa status yang mencerminkan nilai umum 

yang diberikan kepadanya oleh masyarakat.Orang biasanya memilih 

produk yang sesuai dengan peran dan status mereka. 

c. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti usia dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, situasi ekonomi, 

gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. 

1. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang 

hidup mereka. Selera makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering 

berhubungan dengan usia. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus 

hidup keluarga, tahap-tahap yang dilalui keluarga ketika mereka menjadi 

matang dengan berjalannya waktu. Pemasar sering mendefinisikan pasar 

sasaran mereka dengan tahap siklus hidup dan mengembangkan produk 

dan rencana pemasaran yang sesuai untuk setiap tahap itu. Tahap siklus 
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hidup keluarga tradisional meliputi bujangan muda dan pasangan menikah 

dengan anak-anak.  

Meskipun demikian, saat ini, pemasar juga semakin banyak 

menghantarkan produk untuk sejumlah tahap nontradisional alternatif lain 

yang semakin banyak, seperti pasangan yang tidak menikah, bujangan 

yang akan menikah, pasangan tanpa anak, pasangan sesame jenis, orang 

tua tunggal, orang tua lanjut (orang tua yang memiliki anak dewasa yang 

kembali ke rumah), dan lain-lain. 

2. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang mereka 

beli.Pekerja kerah biru cenderung membeli pakaian kerja yang kuat, 

sementara eksekutif membeli pakaian bisnis. Pemasar berusaha 

mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-

rata pada produk dan jasa mereka. Perusahaan bahkan mengkhususkan diri 

membuat produk yang diperlukan oleh sekelompok pekerjaan tertentu. 

 

3. Situasi Ekonomi 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. 

Pemasar barang-barang yang sensitif terhadap pendapatan mengamati 

gejala pendapatan pribadi, tabungan, dan suku bunga. Jika indikator 

ekonomi menunjukan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah 

untuk merancang ulang, mereposisi, dan menetapkan harga kembali untuk 

produk mereka secara seksama.Beberapa pasar menargetkan konsumen 
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yang mempunyai banyak uang dan sumber daya, menetapkan harga yang 

sesuai. 

4. Gaya Hidup 

Orang yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan 

yang sama mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya 

hidup (lifestyle) adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam 

keadaan psikografisnya. Gaya hidup melibatkan pengukuran dimensi AIO 

utama pelanggan.Activities/kegiatan (pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, 

acara sosial), interest/minat (makanan, pakaian, keluarga, rekreasi), dan 

opinions/pendapat (tentang diri mereka, masalah sosial, bisnis, produk). 

Gaya hidup menangkap sesuatu yang lebih dari sekedar kelas 

sosial atau kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan profil seluruh 

pola tindakan dan interaksi seseorang di dunia. Jika digunakan secara 

cermat, konsep gaya hidup dapat membantu pemasar memahami nilai 

konsumen yang berubah dan bagaimana gaya hidup mempengaruhi 

perilaku pembelian. 

 

5. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian setiap orang yang berbeda-beda mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Kepribadian (personality) mengacu pada 

karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respons yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri. 

Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti 
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kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara 

mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sikap agresif. 

Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis perilaku 

konsumen untuk produk atau pilihan merek tertentu. Kepribadian merek 

(brand personality) adalah bauran khusus karakteristik perilaku manusia 

yang dikaitkan dengan merek tertentu. 

 

d. Faktor Psikologis 

Selanjutnya pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologis utama: motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan 

dan sikap. 

1. Motivasi 

Seseorang senantiasa mempunyai banyak kebutuhan.Salah satunya 

adalah kebutuhan biologis, timbul dari dorongan tertentu seperti rasa laper, 

haus, dan ketidaknyamanan. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan 

psikologis, timbul dari kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa 

memiliki. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu mencapai tingkat 

intensitas yang kuat. Motif (motive) atau dorongan adalah kebutuhan 

dengan tekanan kuat yang mengarahkan seseorang mencari kepuasan. 

2. Persepsi 

Orang yang termotivasi siap beraksi. Cara orang tersebut bertindak 

dipengaruhi oleh persepsi dirinya tentang sebuah situasi. Kita semua 

mempelajari aliran informasi melalui lima indera kita: penglihatan, 

pendengaran, penciuman, peraba, dan rasa. Meskipun demikian, masing-
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masing diri kita menerima, mengatur dan menginterpretasikan informasi 

sensorik dalam caranya sendiri.  

Persepsi (perception) adalah preoses dimana orang memilih, 

mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran 

dunia yang berarti. Orang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari 

rangsangan yang sama karena tiga proses perseptual (berhubungan dengan 

rangsangan sensorik): atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. 

3. Pembelajaran 

Ketika orang bertindak, mereka belajar. Pembelajaran (learning) 

menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul yang 

timbul dari pengalaman.Ahli teori pembelajaran mengatakan bahwa 

perilaku manusia yang paling utama adalah belajar. Pembelajaran terjadi 

melalui interaksi dorongan (drives), rangsangan, pertanda, respons, dan 

penguatan (reinforcement). Dorongan adalah rangsangan internal yang 

kuat dan memerlukan tindakan. 

Dorongan menjadi motif ketika dorongan itu diarahkan menuju 

objek rangsangan tertentu.Pertanda adalah rangsangan kecil yang 

menentukan kapan, dimana, dan bagaimana seseorang merespons. Arti 

penting teori pembelajaran yang praktis bagi pemasar adalah bahwa 

mereka dapat membangun permintaan untuk sebuah produk melalui 

pengasosiasian dengan dorongan yang kuat, menggunakan pertanda 

motivasi, dan memberikan penguatan yang positif. 
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4. Keyakinan dan Sikap 

Melalui pelaksanaan dan pembelajaran, seseorang mendapatkan 

keyakinan dan sikap.Pada akhirnya, keyakinan dan sikap ini 

mempengaruhi perilaku pembelian mereka.Keyakinan (belief) adalah 

pemikiran deskriptif yang dimilki seseorang tentang sesuatu.Keyakinan 

bisa didasarkan pada pengetahuan nyata, pendapat, atau iman dan bisa 

membawa muatan emosi maupun tidak. 

Pemasar tertarik pada keyakinan yang diformulasikan seseorang 

tentang produk dan jasa tertentu, karena keyakinan ini membentuk citra 

produk dan merek yang mempengaruhi perilaku pembelian. Jika ada 

keyakinan yang tidak sesuai dan mencegah pembelian, pemasar akan 

meluncurkan kampanye untuk memperbaikinya. Orang mempunyai sikap 

menyangkut agama, politik, pakaian, music, makanan, dan hampir semua 

hal lainnya.Sikap (attitude) menggambarkan evaluasi, perasaan, dan 

tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek atau 

ide. 

4. Bauran Pemasaran (marketing mix) 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya 

di pasar sasaran (Kotler, 2009). Seiring perkembangan jaman dan tuntutan 

pasar yang senantiasa mengalami perkembangan dan evolusi, searah 

dengan perkembangan perilaku konsumen dan kecerdasan para ahli 
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pemasaran , Lovelock dan Wright (2002) mengembankan bauran 

pemasaran menjadi 7P pada pemasaran perusahaan jasa yaitu : 

a. Produk (Product) 

Produk adalah semua komponen kinerja yang merupakan nilai bagi 

pelanggan (Lovelock dan Wright, 2005). Produk adalah keseluruhan 

konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada 

konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Konsumen tidak hanya 

membeli fisik dari produk itu saja, tetapi membeli manfaat dan nilai dari 

produk tersebut. Terutama pada produk yang kita kenal tidak 

menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa kepada 

konsumen. Yang dimaksud dalam pembahasan produk jasa adalah total 

produk. Total produk sendiri terdiri atas:  

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

2. Produk yang diharapkan (expected product)  

3. Produk tambahan (augmented product)  

4. Produk potensial (potential product)  

Tiga unsur diatas selain core product merupakan unsur yang 

potensial untuk dijadikan nilai tambah bagi konsumen sehingga produk 

tersebut berbeda dengan produk yang lain. 

 

b. Harga (Price) 

Harga adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan 

untuk membeli dan mengkonsumsi jasa (Lovelock dan Wright, 2005). 

Penentuan harga sangat signifikan dalam memberikan nilai kepada 
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konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen 

untuk membeli (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Penentuan harga juga 

berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi penawaran atau 

saluran pemasaran. Akan tetapi hal terpenting adalah keputusan dalam 

penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara 

keseluruhan. Dalam menetapkan harga, harus diperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut:  

1. Berorientasi pada biaya (account-cost oriented)  

2. Berorientasi pada permintaan pelanggan (costumer-demand oriented)  

3. Berorientasi pada persaingan (competition oriented)  

Manfaat dari pendekatan berorientasi pada persaingan adalah setiap 

penyedia jasa dapat mempertimbangkan nilainya dan harganya relatif 

terhadap pesaingnya dalam hal reputasi, kualitas dan faktor lainnya. 

Keputusan-keputusan tentang penentuan harga harus merefleksikan tujuan, 

misi dan prioritas dari penyedia jasa itu sendiri. Kebijakan harga dan 

kebijakan keuangan harus sejalan dengan manajemen keuangan yang baik, 

tujuan serta misi penyedia jasa. Satuan ukur untuk harga adalah Tingkat 

kesesuaian biaya dengan fasilitas dan Tingkat fleksibilitas pembayaran 

(Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 

 

c. Tempat (Place) 

Tempat adalah merupakan keputusan manajemen tentang dimana 

dan bagaimana menyampaikan jasa kepada konsumen (Lovelock dan 

Wright, 2005). Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan 
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keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan 

bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi 

yang strategis (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008) 

Lokasi, berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus 

bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini ada tiga 

jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu:  

1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaan 

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 mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu 

penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus 

tetap berkualitas.  

3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung, berarti 

penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti 

telepon, komputer atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak 

penting selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.  

Saluran distribusi, penyampaian jasa juga dapat melalui organisasi 

maupun orang lain. Dalam penyampaian jasa ada tiga pihak yang terlibat, 

yaitu penyedia jasa, perantara dan konsumen. Sehubungan dengan saluran 

distribusi, maka perusahaan harus dapat memilih saluran yang tepat untuk 

penyampaian jasanya, sebab akan sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 

diberikan. Saluran distribusi yang dapat dipilih antara lain:  
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1. Penjual langsung (direct sales).  

2. Agen (agent) atau broker. 

3. Agen / broker penjual atau pembeli.  

4. Waralaba (franchises) dan pengantar jasa terkontrak (contracted 

service deliverers)  

Baik lokasi maupun saluran pemilihannya sangat tergantung pada 

kriteria pasar dan sifat jasa itu sendiri. Untuk tempat, alat ukur yang 

dipergunakan meliputi tiga hal, yaitu: tingkat ketepatan lokasi kafe, tingkat 

kemudahan mencapai kafe dan tingkat ketersediaan sarana transportasi 

dari dan menuju kafe. 

 

d. Promosi (Promotion) 

Semua aktivitas dan alat yang menggugah komunikasi yang 

dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa dan 

penyedia jasa tertentu (Lovelock dan Wright, 2005). Alat ukur untuk 

promosi yaitu tingkat daya tarik iklan yang disampaikan, tingkat daya tarik 

penjualan langsung, tingkat daya tarik promosi penjualan, dan tingkat daya 

tarik pemasaran langsung (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan 

bauran promosi (promotion mix) yang terdiri atas (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2008):  

1. Iklan (advertising)  

2. Penjualan perorangan (personal selling)  

3. Promosi penjualan (sales promotion)  
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4. Hubungan masyarakat (public relation)  

5. Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth)  

6. Surat pemberitahuan langsung (direct mail) 

 

e. Orang (People) 

Karyawan dan pelanggan yang terlibat dalam proses produksi jasa 

(Lovelock dan Wright, 2005). Dalam pemasaran jasa orang yang berfungsi 

sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan 

(Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Keputusan dalam orang ini berarti 

berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi dan manajemen sumber 

daya manusia. 

Untuk mencapai kualitas terbaik maka karyawan harus dilatih 

untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu memberikan 

kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Pentingnya 

orang dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan pemasaran internal. 

Pemasaran internal adalah interaksi atau hubungan antara setiap karyawan 

dan departemen dalam suatu perusahaan yang dalam hal ini dapat 

diposisikan sebagai konsumen internal dan pemasok internal. Tujuan dari 

adanya hubungan tersebut adalah untuk mendorong orang dalam kinerja 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Terdapat empat kriteria peranan 

atau pengaruh dari aspek orang yang mempengaruhi konsumen (Lupiyoadi 

dan Hamdani, 2008), yaitu:  
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1) Contactors, orang disini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli.  

2) Modifiers, orang disini tidak secara langsung mempengaruhi konsumen 

tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen.  

3) Influencer, orang disini mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

untuk membeli tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen.  

4) Isolated, orang disini tidak secara langsung ikut serta dalam bauran 

pemasaran dan juga tidak sering betemu konsumen  

Didalam penelitian ini yang dijadikan alat ukur untuk orang 

(people) adalah Tingkat kemampuan karyawan dalam memberikan 

pelayanan terhadap konsumen. 

 

f. Proses (Process) 

Proses merupakan metode pengoperasian atau serangkaian 

tindakan tertentu, yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan 

dalam suatu urutan yang telah ditetapkan (Lovelock dan Wright, 2005). 

Proses merupakan gabungan dari semua aktivitas, umumnya terdiri atas 

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

jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2008). Proses dapat dibedakan kedalam dua cara, yaitu: 

1. Kompleksitas (complexity), behubungan dengan langkah-langkah dan 

tahapan proses. 



30 
 

2. Keragaman (divergence), berhubungan dengan adanya perubahan 

dalam langkah-langkah atau tahapan proses.  

Dalam proses, ditentukan tiga alat ukur, antara lain: tingkat 

kesederhanaan atau kemudahan prosedur yang berlaku, tingkat standarisasi 

proses dan pelayanan kafe serta tingkat ketepatan dan kesesuaian waktu 

yang ditawarkan oleh kafe. 

 

g. Fasilitas Fisik (Physical Evidence) 

Petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberikan bukti atas 

kualitas jasa (Lovelock dan Wright, 2005). Fasilitas fisik merupakan 

lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan 

konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Dimana bukti fisik dibedakan 

dalam dua jenis, yaitu: 

1) Bukti penting (essential evidence), merupakan keputusan-kepurusan 

yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (layout) 

dari gedung, ruang dan lain-lain. 

2) Bukti pendukung (peripheral evidence), merupakan nilai tambah yang 

bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi hanya bersifat 

sebagai pelengkap, meskipun demikian perannya sangat penting dalam 

proses produksi jasa.  
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C. Kerangka Konseptual. 

Menurut Widayat dan Amirullah dalam buku Nur Asnawi dan Masyhuri, 

kerangka berpikir atau kerangka konseptual merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

didefinisikan sebagai masalah yang penting, (Nur Asnawi dan Masyhuri, 

2011). Dari teori Lovelock dan Kotler maka penulis membuat kerangka pikir 

penelitian supaya lebih mudah dipahami. 

Berdasarkan kerangka konseptual pada gambar 2.4, maka dapat 

digunakan untuk mengetahui alur penelitian yang akan dilakukan, dimana 

dalam hal ini faktor pembentuk dari keputusan pembelian terdapat delapan 

faktor yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, fasilitas fisik, dan 

kelompok.  Analis yang dilakukan dikaitkan dengan meringkas faktor – faktor 

tersebut dipertimbangkan konsumen dan dapat disimpulkan bahwa salah satu 

faktor adalah faktor yang dominan dipertimbangkan konsumen untuk 

memilih Kafe Joker. 
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Gambar 2.4. Kerangka Konseptual 
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