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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Penelitian Terdahulu  

 Hasil penelitian Fitriyana dkk,. 2013, mahasiswa Jurusan Statistika FSM 

Universitas Diponegoro yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan 

Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Online Shop Menggunakan 

Structural Equation Modeling”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 

hubungan antara kualitas layanan dan kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan pada online shop. Variabel indikator daya tanggap memiliki pengaruh 

yang paling besar terhadap variabel kualitas layanan pada online shop. 

Sedangkan, variabel indikator daya tahan memiliki pengaruh yang paling besar 

terhadap variabel kualitas produk pada online shop.  

Hasil penelitian Selvera (2010) dengan judul faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam keputusan pembelian  melalui  internet (online 

shopping). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan deskriptif, dengan sampel pemelitian adalah mahasiswa yang 

terdapat di Kota Malang. Hasil analisis dapat diketahui bahwa kelompok 

referensi (group reference)  sebesar  (83 %), faktor sikap dan kepercayaan 

(53%), kebudayaan sebesar (48%), pengalaman (44%), kepribadian (33%), 

konsep diri (23%), kelas Sosial (11%), keluarga (5%). Faktor kelompok referensi 

(group reference) merupakan faktor yang dominan mempengaruhi konsumen 

dalam keputusan pembelian melalui internet pada mahasiswa. Adanya pengaruh 

dominan menunjukan bahwa selama ini dalam melakukan pembelian produk 
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secara online mahasiswa selalu mendapatkan informasi dari rekannya yang telah 

melakukan pembelian sebelumnya. 

2. Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas yang dilakukan masing-

masing individu dalam mengkonsumsi suatu produk atau jasa sesuai dengan 

tingkat kebutuhan masing-masing konsumen. Sebelum mengetahui mengenai 

perilaku konsumen maka akan dilakukan penjelasan terlebih dahulu mengapa 

perilaku konsumen dipelajari. Sutisna (2003:4) menyatakan bahwa  terdapat 2 

alasan mengapa perilaku konsumen perlu dipelajari yaitu: 

a. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran 

yang tepat dan efisien. 

b. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak 

produk yang ditawarkan dari pada permintaan. Kelebihan penawaran ini 

menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh 

konsumen. 

Swasta dan Handoko (2004:10) menyatakan bahwa: perilaku konsumen 

(consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu dan 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang 

dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentu kegiatan-kegiatan tersebut. 

Sedangkan Lamb, Hair dan Mc Daniel (2001:188) menyatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan proses seorang pelanggan dalam membuat 

keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan membuang barang-barang dan 
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jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dan penggunaan produk. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa perilaku 

konsumen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa yang diinginkan. Perilaku 

seorang konsumen dapat mencerminkan keputusan yang akan diambil sebelum 

menetapkan produk atau jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi. 

3. Model Perilaku Konsumen  

Menurut Assael dalam Sutisna terdapat tiga hal yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, yang pertama yaitu konsumen individu yang terdiri dari 

kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi demografis, gaya 

hidup dan kepribadian. Faktor kedua adalah pengaruh lingkungan seperti 

keluarga, teman dan tetangga dan yang terakhir adalah strategi pemasaran yang 

meliputi produk yang akan ditawarkan, harga jual produk, iklan, distribusi. 

Seperti yang digambarkan di bawah. 
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Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

                                              Umpan balik bagi konsumen 

                                               (evaluasi pasca pembelian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Umpan balik bagi pemasaran  

 

Sumber : Assael dalam Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran 

(2002:6) 

 

4. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Para pemasar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran 

menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan 

dari pasar sasaran mereka, alat-alat tersebut dinamakan buran pemasaran 

(marketing mix). Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya dipasar sasaran (Kotler 2000:17). McCarthy dalam Kotler dan 

Keller (2009:24) mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas ini sebagai sarana 

(alat-alat) bauran pemasaran dari empat jenis yang luas yang disebut dengan 
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4P dari pemasaran, yaitu: produk (product), harga (price), promosi 

(promotion), dan tempat/distribusi (place/distribution). 

Bauran pemasaran melambangkan pandangan penjual terhadap 

perangkat pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. 

Sedangkan dari sudut pandang pembeli setiap perangkat pemasaran 

dirancang untuk memberikan manfaat bagi pelanggan (Kotler dan Keller, 

2009:24). Dengan demikian pemasar harus membuat keputusan bauran 

pemasaran yang dapat mempengaruhi saluran perdagangan mereka dan juga 

memuaskan kebutuhan pelanggan dan melampaui harapan mereka dengan 

komunikasi yang efektif agar dapat mempengaruhi konsumen sebanyak-

banyaknya. 

5. Produk (product) 

1. Pengertian Produk 

Selama ini banyak orang yang berfikir bahwa produk merupakan 

tawaran suatu benda yang berwujud, namun sebenarnya pengertian produk 

bisa lebih dari itu. Menurut Kotler dan Keller (2007:4) produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. 

2. Klasifikasi Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2007:6) pemasar mengklasifikasikan 

produk berdasarkan ciri-cirinya yaitu meliputi daya tahan, wujud, dan 
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penggunaan (konsumen dan industri). Berdasarkan daya tahan dan wujudnya 

produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang 

berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. 

b. Barang tahan lama (durable goods) adalah barang berwujud yang 

biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali. 

c. Jasa (services) adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak 

terpisahkan, dan mudah habis. Akibatnya produk ini biasanya 

memerlukan pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan 

kemampuan penyesuaian yang lebih tinggi. 

Berdasarkan penggunaannya menurut Kotler dan Keller (2007:6) 

produk diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

a. Barang konsumen 

Barang konsumen adalah produk yang dibeli konsumen untuk 

konsumsi pribadi. Produk yang dibeli konsumen berdasarkan 

kebiasaan belanja dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Barang sehari-hari (convenience goods) adalah barang-barang yang 

biasanya sering dibeli pelanggan dengan cepat dan dengan upaya 

yang sangat sedikit. 
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2. Barang toko (shopping goods) adalah barang-barang yang biasanya 

dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan daya 

dalam proses pemilihan dan pembeliannya. 

3. Barang khusus (specialty goods) adalah barang yang mempunyai 

ciri-ciri atau identifikasi merek yang unik dan kerena itulah cukup 

banyak pembeli bersedia melakukan upaya pembelian yang khusus. 

4. Barang yang tidak dicari (unsought goods) adalah barang-barang 

yang tidak diketahui konsumen atau biasanya mereka tidak terpikir 

untuk membelinya. 

b. Barang industri 

Barang industri adalah barang yang membutuhkan proses produksi 

lebih lanjut untuk digunakan dalam hal menjalankan usaha. Barang 

industri dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut: 

a) Bahan baku dan suku cadang (materials and parts) adalah barang-

barang yang seluruhnya masuk ke produk produsen tersebut. 

Barang-barang tersebut meliputi bahan mentah serta bahan baku 

dan suku cadang yang diproduksi. 

b) Barang modal (capital items) adalah barang-barang tahan lama 

yang memudahkan pengembangan atau pengelolaan produk jadi. 

Barang modal meliputi instalasi dan peralatan. 

c) Perlengkapan dan layanan bisnis (supplies and business service) 

adalah barang dan jasa berumur pendek memudahkan 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Perlengkapan 
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meliputi barang pemeliharaan dan perbaikan dan perlengkapan 

operasional. Sedangkan layanan bisnis meliputi layanan 

pemeliharaan dan perbaikan dan layanan konsultasii bisnis. 

3. Diferensiasi Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2007:9) Produk harus didiferensiasikan 

agar dapat diberi merek, diferensiasi produk meliputi: 

a. Bentuk, produk didiferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, model, 

atau struktur fisik produk. 

b. Fitur (feature), perusahaan dapat mengidentifikasi produk yang 

ditawarkan dengan fitur yang berbeda-beda yang melengkapi fungsi 

dasar produk sehingga pesaing tidak mudah meniru fitur tersebut. 

c. Mutu kinerja, merupakan level berlakunya karakteristik dasar produk. 

Mutu kinerja sebagian besar produk meliputi level rendah, rata-rata, 

tinggi, dan unggul. 

d. Mutu kesesuaian (conformance quality), merupakan tingkat kesesuaian 

dan pemenuhan semua unit yang diproduksi terhadap spesifikasi 

sasaran yang dijanjikan. 

e. Daya tahan (durability), ukuran usia yang diharapkan atas 

beroperasinya produk dalam kondisi normal dan berat, merupakan 

atribut yang berharga untuk produk-produk tertentu. 

f. Keandalan (realibility), merupakan ukuran probabilitas bahwa produk 

tertentu tidak akan rusak atau gagal dalam periode waktu tertentu. 
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g. Mudah diperbaiki, merupakan ukuran kemudahan untuk memperbaiki 

produk ketika produk itu rusak atau gagal. 

h. Gaya (style), menggambarkan penampilan dan perasaan yang 

ditimbulkan oleh produk itu bagi pembeli. 

4. Merek (brand) 

Penetapan merek selama ini sebagai sarana untuk membedakan 

barang dari satu produsen dengan produsen lainnya. Menurut Kotler dan 

Keller dalam American Marketing Association (2009:258) merek adalah 

nama, istilah, simbol, tanda, lambang, atau desain, maupun kombinasinya, 

yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah 

satu kelompok penjual dan mendiferensiasikan merek dari para pesaing. 

Merek saat ini memainkan sejumlah peran penting yang meningkatkan hidup 

konsumen dan meningkatkan nilai keuangan perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:259) merek memiliki peran yang 

sangat penting yaitu: 

a. Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan 

memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas 

kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. 

b. Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan, 

meliputi menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk, 

menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitut-fitur 

atau aspek unik produk. 
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c. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang 

puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. 

Penetapan merek dapat menjadi alat yang berguna untuk 

mengamankan keunggulan produk. Menurut Kotler dan Keller (2009:260) 

penetapan merek (branding) adalah memberikan kekuatan merek kepada 

produk dan jasa. Penetapan merek menciptakan perbedaan antar produk. 

5. Pengemasan (packaging) 

Menurut Kotler dan Keller (2007:30) pengemasan (packaging) 

adalah semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. 

Kemasan saat ini mempunya arti penting karena tidak hanya digunakan 

sebagai pelindung terhadap produk, tetapi juga digunakan untuk dapat 

menyenangkan dan menarik konsumen. kemasan yang dirancang dengan 

baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi, pengemasan juga 

sebagai senjata pemberian gaya. Kemasan merupakan hal pertama yang 

dihadapi pembeli menyangkut produk dan mampu mengubah pembeli untuk 

membeli atau tidak. 

Menurut Assauri (2010:208) dalam melakukan kemasan perlu 

diperhatikan agar kemasan itu harus praktis, mudah dibuka dan ditutup, 

mudah disimpan (terkait dengan bentuk), serta ukuran harus sesuai dengan 

penggunaan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu kemasan yang 

digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
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a. Dapat melindungi produk terhadap kerusakan, kehilangan, dan 

kekotoran. 

b. Ekonomis dan praktis bagi kegiatan pendistribusian produk, agar 

perusahaan dapat memilih jenis dan cara pembungkusan dengan biaya 

yang relatif murah, tetapi memberi kemudahan bagi konsumen untuk 

membawa dan menyimpannya. 

c. Ukuran kemasan harus sesuai dengan kehendak pembeli, misalnya 

besar kecil, dan bentuk sesuai dengan produk. 

d. Kemasan harus menunjukkan merek, kualitas, rasa dan campuran atau 

komposisi yang terdapat dalam produk tersebut. 

e. Kemasan hendaklah mempunyai citra dan seni. 

6. Harga (price) 

1. Pengertian Harga 

Menurut Pattinasarany (2009:169) Secara sederhana harga diartikan 

sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan  aspek lain (non moneter) yang 

mengandung kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu 

produk. Sedangkan arti harga  yang lebih luas adalah sejumlah nilai yang 

bersedia dibayar konsumen untuk memenuhi permintaan suatu produk atau 

jasa. Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan 

biaya. 

2. Tujuan Penetapan Harga 
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Menurut Kotler dan Keller (2007:84) tujuan penetapan harga antara 

lain: 

a. Kelangsungan hidup, perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup 

sebagai tujuan utamanya jika terjadi kelebihan kapasitas, persaingan 

yang sengit, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. 

b. Laba maksimum sekarang, perusahaan mencoba untuk menetapkan 

harga yang akan memaksimalkan laba sekarang yaitu memperkirakan 

permintaan dan biaya dengan menetapkan harga rendah. 

c. Pangsa pasar maksimum, perusahaan ingin memaksimalkan pangsa 

pasarnya yakni dengan volume penjualan yang lebih tinggi dengan 

biaya lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. 

d. Kepemimpinan mutu produk, perusahaan bermaksud menjadi 

pemimpin mutu produk di pasar yaitu produk dengan tingkatan yang 

tinggi soal mutu, selera, serta harga yang cukup tinggi tapi masih bisa 

di jangkau konsumen. 

e. Tujuan lain, menggunakan tujuan-tujuan penetapan harga lainnya 

untuk mendapatkan pengembalian sebagian biaya. 

3. Metode Penetapan Harga 

Menurut Kotler dan Keller (2007:93) metode penetapan harga yang 

digunakan perusahaan antara lain: 
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a. Penetapan harga mark-up (mark-up pricing), metode penetapan harga 

yang paling sederhana adalah menambahkan mark-up standar pada 

biaya produk tersebut. 

b. Penetapan harga sasaran pengembalian (target return pricing), 

perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat 

pengembalian atas investasi (ROI-return on investment) yang 

dibidiknya. 

c. Penetapan harga persepsi nilai (perceived value pricing), dimana 

perusahaan mendasarkan harganya pada persepsi nilai pelanggan. 

d. Penetapan harga nilai (value pricing), dimana perusahaan memikat hati 

pelanggan yang loyal dengan menetapkan harga yang lumayan rendah 

untuk tawaran yang bermutu tinggi. 

e. Penetapan harga umum (going rate pricing), perusahaan mendasarkan 

harganya terutama pada harga pesaing mungkin akan mengenakan 

harga yang sama, lebih tinggi, atau lebih rendah dari pada pesaing 

utamanya. 

f. Penetapan harga tipe lelang (auction type pricing), penetapan harga 

dilakukan dengan cara melelang suatu produk yang akan dijual. 

7.  Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan bagian penting dalam proses pemasaran dan 

sering dikatakan sebagai proses berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena 

promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. 
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Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 

mencipakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha; 2006:237). Ada tiga 

unsur pokok dalam struktur proses komunikasi pemasaran atau promosi, 

yaitu: 

1) Pelaku promosi. 

2) Material promosi. 

3) Proses promosi 

Tujuan yang ingin dicapai dari promosi adalah untuk 

menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang perusahaan dan produk perusahaan serta bauran 

pemasarannya. Menurut Tjiptono (2006: 221-222) tujuan dari promosi yang 

dilakukan perusahaan adalah: 

1. Menginformasikan (informing) yang dapat berupa: 

a.  Menginformasikan kepada pasar tentang suatu produk baru. 

b.  Memperkenalkan cara pemakaian dari suatu produk. 

c.  Menyampaikan perubahan pada pasar. 

d.  Menginformasikan jasa yang diberikan perusahaan 

e.  Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

f.  Membangun citra perusahaan. 

2. Mengingatkan (reminding) yang terdiri dari: 

a. Mengingatkan pembeli produk yang diperlukan dalam waktu dekat 
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b. Mengingatkan pembeli dimana saja tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

 

3. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: 

1) Membentuk pilihan merk. 

2) Mengalihkan pilihan pada merk tertentu. 

3) Merubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

4) Mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga. 

b.  Bauran Promosi 

Pengertian bauran promosi ( promotion mix) menurut Stanton 

dalam Swastha,   ( 2006:238 ) adalah, ” Promotion mix merupakan 

kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, personal 

selling, dan alat-alat promosi yang lain yang semuanya direncanakan untuk 

mencapai tujuan program penjualan”. Perusahaan mengembangkan 

program pemasarannya melalui iklan, penjualan pribadi, promosi 

penjualan, pemasaran langsung dan hubungan masyarakat. Berikut adalah 

komponen-komponen bauran promosi menurut Tjiptono (2006:222-232) : 

1. Iklan (advertising) adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk 

melakukan pembelian. AMA (American Marketing Association ) 
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mendefinisikan iklan sebagai bentuk bayaran untuk mempresentasikan 

dan mempromosikan ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. 

Suatu iklan memiliki sifat sebagai berikut: 

A. Public Presentation 

Iklan memungkinkan tiap orang menerima pesan yang sama tentang 

produk yang diiklankan.  

B. Pervasiveness 

Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan 

penerimaan informasi. 

C. Amplified Expressiveness 

Iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui 

gambar dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi perasaan 

khalayak. 

D. Impersonality 

Iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk memperhatikan dan 

menanggapinya karena merupakan komunikasi monolog/satu arah. 

2. Penjualan perorangan ( personal selling ) adalah komunikasi langsung 

antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu 

produk dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga 

kemudian akan mencoba dan membelinya. Sifat-sifat dari personal 

selling antara lain:   

A. Personal Confrontation 
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Adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara 2 orang 

atau lebih. 

 

B. Cultivation 

Sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, 

mulai dari sekedar hubungan jual beli, sampai suatu hubungan yang 

lebih akrab. 

C. Response 

Situasi yang seolah-olah mengharuskan pelangan untuk mendengar, 

memperhatikan, dan menanggapi. 

3. Promosi penjualan ( sales promotion ) adalah bentuk persuasi langsung 

melalui pengunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumla 

barang yang dibeli pelanggan. Promosi penjualan yang dilakukan oleh 

penjual dapat dikelompokkan bardasarkan tujuan yang ingin dicapai 

sebagai berikut: 

A. Customer Promotion 

Promosi penjualan yang mendorong pelanggan untuk membeli. 

B. Trade Promotion 

Promosi penjualan yang mendorong pedagang besar / grosir dan 

pengecer untuk memperdagangkan produk dari sponsor. 

C. Sales-force Promotion 
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Promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada 

penjual. 

 

 

D. Business Promotion 

Promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan 

baru, mempertahankan hubungan dengan pelanggan, 

memperkenalkan produk baru, dan mendidik pelanggan. 

4.  Hubungan masyarakat ( public relation ) adalah upaya komunikasi 

menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, 

keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. 

Kelompok tersebut bisa terdiri atas karyawan dan keluarganya, 

pemegang saham, pelanggan, organisasi, pemerintah, dan media massa. 

5.  Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang 

memanfaatkan satu atau beberapa media untuk memberikan respon 

terukur dan transaksi di sembarang lokasi 

8.  Tempat/Distribusi (place/distribution) 

a. Pengertian Saluran Distribusi 

Kebanyakan produsen tidak menjual barang-barang mereka secara 

langsung kepada para pengguna akhir, ada perantara saluran pemasaran 

(juga disebut saluran perdagangan atau saluran distribusi) yang menyalurkan 

produk kekonsumen. Menurut Kotler dan Keller (2007:122) saluran 

pemasaran adalah organisasi-organisasi yang tergantung yang tercakup 
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dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk 

digunakan atau dikonsumsi. 

 

b. Fungsi Saluran Distribusi 

Saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari 

produsen ke konsumen, untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan 

kepemilikan yang memisahkan barang dari konsumen yang membutuhkan 

atau menginginkan. Menurut Kotler dan Keller (2007:128) saluran 

pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama antara lain: 

a. Mengumpulkan informasi mengenai calon pelanggan dan pelanggan 

sekarang, pesaing, dan pelaku serta kekuatan lainnya dalam 

lingkungan pemasaran tersebut. 

b. Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk 

merangsang pembelian. 

c. Mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan lain 

sehingga peralihan kepemilikan dapat terlaksana. 

d. Melakukan pemesanan kepada produsen. 

e. Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada tingkat yang 

berbeda dalam saluran pemasaran. 

f. Menanggung risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi 

saluran. 

g. Mengatur kesinambungan penyimpanan dan perpindahan produk-

produk fisik. 
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h. Mengatur pelunasan tagihan mereka kepada pembeli melalui bank dan 

lembaga keuangan lainnya. 

i. Mengawasi peralihan kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau 

orang kepada organisasi atau orang lainnya. 

9.  Kerangka Pikir Penelitian 

Sehubungan dengan teori yang diuraikan, maka dapat dikemukakan 

mengenai kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.2 
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Sumber: diolah dari berbagai sumber dan dirancang/dibuat sendiri oleh peneliti. 

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat 
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saluran distribusi  dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan pembelian. 

(Kotler, 2012). 

10.  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara marketing mix terhadap keputusan 

pembelian produk kaos “Osngaos” 

2. Produk mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian produk 

kaos “Osngaos” 

 


