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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian

ini diantaranya yang dilakukan oleh Ayu Ashari Nur (2012) dan

Taufiqurrohman (2008) yang dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Variabel
Alat

Analisis Hasil

Taufiqurroman
(2008)

Pengaruh Bauran
Promosi Terhadap

Keputusan
Pembelian Sepatu
Pada Perusahaan
Sepatu House Of

Mr. Pienk

Keputusan pembelian (Y)
Periklanan (X1)
Penjualan pribadi (X2)
Promosi penjualan (X3)
Humas / publisitas (X4)

Regresi
Linear
Berganda

Bauran promosi
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap
keputusan pembelian.
Dan variabel penjualan
pribadi  adalah variabel
yang paling berpengaruh
terhadap keputusan
pembelian.

Ayu Ashari
Nur

(2012)

Pengaruh Promosi
Penjualan Pakaian
Wanita di Group

Blacberry
Messenger

Terhadap Minat
Beli Mahasiswi

Ilmu Komunikasi
Universitas
Hasanuddin

Minat Beli (Y)
Promosi Penjualan (X)

Regresi
Linear
Sederhana

Promosi penjualan pakaian
wanita pada group
blackberry messenger tidak
berpengaruh terhadap
minat beli mahasiswi ilmu
komunikasi Universitas
Hasanuddin

Verina Puspita
Salwa Hayati

(2013)

Pengaruh Promosi
Pakaian Wanita

Pada Group
Blackberry
Messenger
Terhadap

Keputusan
Pembelian

Keputusan Pembelian (Y)
Iklan (X1)
Promosi Penjualan (X2)
Penjualan Pribadi (X3)
Humas (X4)
Pemasaran Langsung(X5)

Regresi
Linier
Berganda
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B. Landasan Teori

1. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat

keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan

mengatur pembelian barang atau jasa. Perilaku konsumen juga

menyangkut analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan

pembelian dan penggunaan produk (Lamb et al. 2001:188).

Engel et al. dalam Dani (2009:125) menyatakan bahwa perilaku

konsumen pada dasarnya merupakan tindakan-tindakan individu yang

secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, mengkonsumsi, dan

menghabiskan produk atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut.

Maka dalam kehidupan sehari-hari, keputusan pembelian yang dilakukan

oleh konsumen didasarkan pada pertimbangan yang berbeda-beda satu

dengan yang lainnya.

Pilihan-pilihan produk dan jasa konsumen berubah secara terus-

menerus. Seorang manajer pemasaran harus mempunyai pengetahuan

saksama tentang perilaku konsumen agar dapat memberikan definisi pasar

yang baik untuk mengikuti perubahan yang dinamis ini, serta untuk

merancang strategi pemasararan yang tepat. Menurut Kotler dan Amstrong

(2005:202) mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian

konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga yang membeli
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produk untuk konsumsi personal, adapun model perilaku konsumen dapat

dilihat pada gambar 2.1:

Gambar 2.1
Model Perilaku Konsumen

Rangsangan
Pemasaran

Rangsangan
Lain

Ciri-ciri
Pembeli

Proses
Keputusan
Pembelian

Keputusan
Pembelian

 Produk
 Harga
 Saluran

Pemasaran
 Promosi

 Ekonomi
 Teknologi
 Politik
 Budaya

 Budaya
 Sosial
 Pribadi
 Psikologis

 Pemahaman
Masalah
 Pencarian

Informasi
 Pemilihan

Alternatif
 Keputusan

Pembelian
 Perilaku

Pasca
Pembelian

 Pilihan
Produk
 Pilihan Merk
 Pilihan

Saluran
 Penentuan

Waktu
Pembelian
 Jumlah

Pembelian

Sumber : Kotler (2005:203)

a) Rangsangan Pemasaran dan Rangsangan Lain

Faktor-faktor rangsangan aspek pemasaran meliputi seluruh kegiatan

pemasaran yang ditujukan kepada pasar, meliputi:

1) Aspek produk: kualitas, model baru, bahan yangdipergunakan,

features, popularitas, merk, garansi.

2) Aspek Harga: harga murah, pemberian diskon, fasilitas kredit.

3) Aspek Promosi: iklan, promosi penjualan, sales girl, publisitas

4) Aspek Distribusi: kemudahan memperoleh, window display yang

menarik, kemudahan membandingkan

Rangsangan selain pemasaran adalah faktor-faktor lingkungan

eksternal pribadi seseorang. Merupakan kondisi yang terjadi saat itu

atau kondisi harapan yang diperkirakan akan terjadi. Berdasarkan
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kenyataan maupun ekspektasi ini, konsumen terpengaruh untuk

melakukan sesuatu.

1) Kondisi Ekonomi: pendapatan sekarang, harapan pendapatan

dimasa depan, tingkat konsumsi, inflasi

2) Perkembangan Teknologi :inovasi produk baru, adanya barang

atau kebutuhan subtitusi atau komplementer

3) Situasi Politik: resiko, fasilitas, kemudahan, peraturan

pembatasan

4) Kondisi budaya: tradisi, kebutuhan social, strata social,

seremonial, kepercayaan

b) Kotak Hitam Pembeli

Berdasarkan aktivitas dan rangsangan dalam kegiatan pemasaran,

semua inputyang diterima oleh konsumen akan dioalh sedemikian

rupa berdasarkan karakteristirk dan lingkup pengambilan keputusan

pembelian oleh individu. Karakteristik dipengaruhi oleh faktor-faktror

seperti budaya, kelas sosial, kepribadian dan psikologi.

c) Keputusan Pembelian

Tahap ketiga dalam memahami perilakun konsumen adalah tahap di

mana keputusan dibuat. Dalam melakukan pembelian, faktor yang

menjadi pertimbangan dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan akan

produk atau jasa, keputusan terhadap merek dan pemilihan pemasok.

Faktor lain yang juga mempengaruhi diantaranya adalah pemilihan

waktu dan jumlah pembelain produk atau jasa. Diantara sekian banyak
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karakterstik yang dimiliki oleh konsumen, yang harus menjadi

perhatian utama sebagai faktor yang dapat mempengaruhi  respon dari

pembeli adalah tergantung dari jenis produknya dan faktor demografi.

Bila segmen yang kita bidik adalah remaja, maka faktor strategi

perusahaan dan kompetisi menjadi sangat penting. Remaja adalah

sangat mudah dipengaruhi oleh iklan dan cenderung lebih mudah

menerima produk baru.

Bila segmen yang dibidik adalah mereka yang sudah berumur dan

dari golongan menengah-bawah, maka faktor budaya, norma,

kebiasaan dan keluarga adalah faktor dominan. Untuk individu yang

berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi dan berumur matang, maka

faktor kepribadian, dan keputusan pembelian pribadi akan menjadi

faktor yang paling mempengaruhi perilaku mereka dalam memilih,

membeli dan mengkonsumsi suatu produk.

2. Marketing Mix (Bauran Pemasaran)

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua

ini di tunjukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau

konsumen yang dipilih. Pada hakekatnya bauran pemasaran (marketing

mix) adalah mengelola unsur-unsur marketing mix supaya dapat

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan tujuan dapat
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menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat memberikan

kepuasan pada pelanggan dan konsumen.

Kotler (2000:18) mendefinisikan bauran pemasaran adalah

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai

tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan

variabel-variabel terkendali yang dapat digunakan perusahaan untuk

mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju

perusahaan. Kotler (2000:18) mempopulerkan sebuah klasifikasi empat

unsur dari alat-alat bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P yaitu

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion).

a. Variabel-Variabel Bauran Pemasaran

1) Produk

Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting

dalam bauran pemasaran. Perencanaan bauran pemasaran dimulai

dengan memformulasikan suatu penawaran yang dapat memenuhi

kebutuhan atau keinginan konsumen. Kotler (2000:448)

menjelaskan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan , diperoleh, digunakan,

atau dipasarkan meliputi barang-barang fisik, pengalaman,

peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, gagasan. Dari

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah suatu

bentuk penawaran kepada calon pelanggan mengenai suatu barang

dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.
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2) Harga

Harga merupakan suatu elemen marketing mix yang

menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan elemen-elemen

lainya hanya menimbulkan biaya. Menurut  Assauri (2004:233)

karena harga menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga

mempengaruhi tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang di

dapat oleh perusahaan. Harga juga merupakan salah satu elemen

bauran pemasaran yang paling fleksibel. Harga dapat di ubah

dengan cepat, tidak seperti ciri khas produk dan perjanjian

distribusi (Kotler, 2000:519).

c. Tempat

Place atau tempat 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. Dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen

ada faktor penting yang sangat berpengaruh terhadapnya, yaitu kegiatan

pemilihan saluran distribusi yang tepat untuk menyampaikan barang

dari produsen ke konsumen. Banyak perusahaan yang menggunakan

saluran distribusi yang tidak tepat hal ini menyebapkan produk yang

dihasilkan perusahaan tidak menjangkau konsumen yang menjadi

sasaran.
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d.  Promosi

Berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan

memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Variabel promosi meliputi antara

lain sales promotion, advertising, personal selling, public relation, dan direct

marketing.

3. Promosi

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:68) promosi adalah:“ Aktivitas

yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan

sasaran untuk membelinya. Sedangkan menurut Sigit (2007:101),

memberikan definisi promosi adalah “aktivitas-aktivitas sebuah

perusahaan yang dirancang untuk memberi informasi, membujuk, atau

mengingatkan pihak lain tentang perusahaan yang bersangkutan dengan

barang-barang serta jasa-jasa yang ditawarkan olehnya". Adapun Saladin

(2002:123), mengartikan promosi sebagai “suatu komunikasi informasi

penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku

pembeli, yang sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga

menjadi pembeli dan mengingat produk tersebut”.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, promosi adalah

tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi konsumen secara langsung

ataupun tidak langsung untuk menciptaan pertukaran dalam pemasaran.

Dan dapat disimpulkan bahwa promosi adalah suatu kegiatan untuk

menyampaikan informasi atau berkomunikasi antara penjual dan pembeli

potensial yang besifat menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk,
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dan mengingatkan pasar sasaran untuk menciptakan permintaan atas

produk barang atau jasa yang ditawarkan.

Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan promosi, hendaknya

ditetapkan tujuan promosi yang akan dilaksanakan. Tujuan promosi

menurut Swasta  dan Irawan (2003:353-354) yaitu sebagai berikut :

a. Modifikasi tingkah-laku

Orang-orang yang melakukan komunikasi itu mempunyai beberapa

alasan antara lain, mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan

pertolongan atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide

atau 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.

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.

d. Mengingatkan

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk

mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu

dilakukan selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan

produk.
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4. Bauran Promosi

Menurut Stanton yang dikutip dalam Swastha dan Irawan

(2008:349) bahwa bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang

paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat

promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan

program penjualan, sedangkan Kotler (2005: 264), mengatakan bahwa

unsur bauran promosi (promotion mix) terdiri atas lima perangkat utama,

yaitu:

a. Iklan atau Advertising

Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk

membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakan yang

menguntungkan bagi pihak pembuat iklan (Durianto, 2003:1).

Sedangkan yang dimaksud dengan periklanan adalah seluruh proses

yang meliputi penyampaian, perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan iklan.

Iklan memiliki empat fungsi utama yaitu, menginformasikan

khalayak mengenai seluk beluk (informative), mempengaruhi

khalayak untuk membeli (persuading), dan menyegarkan informasi

yang telah diterima khalayak (reminding), serta menciptakan suasana

yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan mencerna

informasi (entertainmnent). Iklan digunakan untuk memberikan

seluruh informasi mengenai produk yang  ditawarkan, agar member

group blackberry messenger sadar terhadap produk yang sedang
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dipasarkan. Sama halnya dengan cara konvensional iklan digunakan

untuk mendapatkan kesadaran khalayak.

b. Promosi Penjualan atau Sales Promotion

Promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa.

Berikut contoh dari promosi penjualan:

1) Sampel, yaitu tawaran sejumlah produk atau jasa gratis yang

dikirimkan dari rumah ke rumah, dikirim melalui pos, diambil di

toko, disertakan pada produk lain, atau ditampilkan dalam

tawaran iklan. Konsumen ditawarkan untuk mencoba sebuah

produk baik secara gratis maupun berbentuk nominal harga.

2) Kupon, yaitu sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya

atas potongan harga yang telah ditetapkan untuk produk tertentu,

biasanya dikirimkan lewat pos, dimasukkan dalam produk lain

atau dilampirkan, atau disisipkan dalam iklan majalah dan koran.

3) Tawaran uang kembali (rabat), memberikan pengurangan harga

setelah pembelian, bukan pada saat di toko eceran. Konsumen

mengirimkan “bukti pembelian” yang telah ditentukan kepada

produsen yang “mengembalikan uang” sebagian dari harga beli

melalui pos.

4) Paket harga, menawarkan kepada konsumen penghematan dari

harga biasa suatu produk, yang dikurangkan pada label atau

kemasan.
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5) Premium, barang yang ditawarkan dengan harga yang relatif

rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu.

6) Hadiah (kontes, undian, permainan), hadiah adalah tawaran

kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau

barang karena membeli sesuatu. Undian meminta konsumen

menyerahkan nama mereka ke dalam penarikan undian.

Promosi penjualan dilakukan untuk menarik perhatian khalayak

dan untuk mendorong melakukan pembelian. Promosi penjualan

biasanya dilakukan pada saat memiliki barang yang belum laku terjual

sehingga mereka memasang harga khusus agar tidak merugi. Tetapi,

ada juga yang menggunakan promosi penjualan secara terus menerus

untuk memuaskan pelanggan. Promosi penjualan pada online

shopping biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian diskon atau

harga khusus, dan pembebasan ongkos kirim.

Jenis-jenis Promosi Penjualan Menurut Tujuannnya :

a) Coostumer Promotion : Promosi yang bertujuan untuk mendorong

atau merangsang pelanggan untuk membeli.

b) Trade Promotion : Promosi yang bertujuan untuk mendorong atau

merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir dan importir untuk

memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor.

c) Sales-Force Promotion : Promosi penjualan yang bertujuan untuk

memotivasi armada penjualan.
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d) Business Promotion : Promosi penjualan yang bertujuan untuk

memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan

dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih

banyak kepada pelanggan lama dan membidik pelanggan baru.

Sifat-sifat Dalam Promosi Penjualan :

(1) Komunikasi : Sifat komunikasi mengandung arti bahwa promosi

penjualan mampu menarik perhatian dan memberi informasi yang

memperkenalkan pelanggan pada produk.

(2) Insentif : Sifat insentif yaitu memberikan keistimewaan dan

rangsangan yang bernilai bagi pelanggan.

(3) Undangan (invitation) : Sifat undangan adalah mengundang

khalayak untuk membeli saat itu juga.

c. Hubungan Masyarakat atau Public Relation

Humas atau public relation adalah berbagai program untuk

mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk

individunya. Adapun program tersebut di antaranya berita atau

informasi mengenai produk. Sedangkan publisitas adalah sejumlah

informasi tentang seseorang, barang-barang, atau organisasi yang

disebarluaskan ke masyrakat melalui media tanpa dipungut atau tanpa

pengawasan dari sponsor (Basu swastha, 2000:273). Jadi publicity

adalah kegiatan promosional yang tidak memerlukan biaya atau

gratis.
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Public Relation digunakan untuk membina hubungan antara

pemilik online shop dan konsumen dengan cara berkomunikasi yang

baik dan dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat

memunculkan image yang baik mengenai toko itu sendiri. Alat

promosi ini juga yang dianggap efektif.

d. Penjualan Pribadi atau Personal Selling

Penjualan secara pribadi adalah interaksi secara langsung dengan

satu calon pembeli atau lebih untuk memperkenalkan suatu produk

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan

terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan

membelinya.

Personal seling melalui media internet berbeda dengan media

konvensional, dimana secara tradisional atau konvensional personal

selling dilakukan secara tatap muka namun melalui internet mereka

tidak harus bertemu. Personal selling dilakukan oleh pemilik toko

online hanya ketika mereka mengenal konsumen mereka. Tidak

semua konsumen mereka kenal, ada yang sudah mereka kenal karena

merupakan teman mereka di dunia nyata, namun juga ada yang

mereka kenal seiring dengan berjalannya waktu dari interaksi pemasar

dan konsumen.

Konsumen yang mereka kenal biasanya merupakan konsumen

tetap atau konsumen setia, sehingga seringnya mereka berkomunikasi

mengakibatkan pemilik toko online mengerti benar selera konsumen
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tersebut. Berbeda dengan direct marketing yang menyasar orang-

orang tertentu dengan cara acak, personal selling lebih terfokus dan

personal. Kegiatan personal selling ini juga mereka lakukan untuk

menambah kedekatan dengan konsumen mereka.

e. Pemasaran Langsung / Direct Marketing

Pemasaran Langsung adalah Komunikasi langsung dengan

pelanggan individu yang dibidik secara seksama, baik untuk

memperoleh tanggapan segera maupun membina hubungan pelanggan

yang berlangsung lama. Pemasaran langsung merupakan komunikasi

pemasaran secara langsung untuk mendapatkan respon dari pelanggan

dan calon tertentu, yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat,

telepon, dan alat penghubung nonpersonal lain. Menurut Kotler dan

Keller (2008:291), pemasar langsung dapat menggunakan sejumlah

saluran untuk menjangkau calon individu dan pelanggan.

Bentuk-bentuk pemasaran langsung :

1) Penjualan tatap muka (Face to face Selling)

2) Pemasaran jarak jauh (Telemarketing)

3) Pemasaran mealui surat langsung (Direct Mail Marketing)

4) Pemasaran melalui katalog (Catalog marketing)

5) Pemasaran melalui televisi yang  mengahasilkan tanggapan

langsung

6) Pemasaran melalui Kios (Kiosk Marketing)

7) Pemasaran secara online
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Pemasaran interaktif, yaitu pemasaran langsung dalam bentuk

elektronik, seperti merancang situs web yang menarik. Internet

memberikan pemasar dan konsumen peluang interaksi dan

individualisasi yang jauh lebih besar. Pemasaran langsung sama

halnya dengan cara konvensional, Pemasaran langsung dilakukan

secara lebih terfokus yaitu dengan melakukan promosi langsung

sesuai dengan target sasaran.

5. Keputusan Pembelian

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus

memilih produk atau jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya pilihan

yang tersedia, kondisi yang dihadapi, serta pertimbangan-pertimbangan

yang mendasari akan membuat pengambilan keputusan satu individu

berbeda dari individu lainnya. Pada saat seorang konsumen baru akan

melakukan pembelian yang pertama kali akan suatu produk, pertimbangan

yang akan mendasarinya akan berbeda dari pembelian yang telah berulang

kali dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat diolah oleh

konsumen dari sudut pandang ekonomi, hubungannya dengan orang lain

sebagai dampak dari hubungan sosial, hasil analisis kognitif yang rasional

ataupun lebih kepada ketidakpastian emosi (unsur emosional).

Pengertian keputusan pembelian, menurut Kotler & Armstrong

dalam Zoeldhan (2012:153) adalah tahap dalam proses pengambilan

keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Keputusan
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pembelian menurut Schiffman dan Kanuk dalam Zoeldhan (2012:154)

adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan

pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah

tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan pembelian merupakan

sesuatu yang berhubungan erat dengan rencana konsumen terkait lokasi

pembelian produk yang dibutuhkannya.

Menurut Swastha dan Handoko (2011:115) berpendapat bahwa lima

peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu :

a. Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang mempunyai inisiatif

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau

keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri.

b. Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang

mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun

tidak sengaja.

c. Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah

akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana

membelinya, kapan dan dimana membelinya.

d. Pembeli (buyer): individu yang melakukan pembelian yang

sebenarnya.

e. Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau

jasa yang dibeli.

Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online

(Devaraj et al. 2003) :
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a. Efisiensi untuk pencarian (waktu cepat, mudah dalam penggunaan,

dan    usaha pencarian mudah),

b. Value (harga bersaing dan kualitas baik), dan

c. Interaksi (informasi, keamanan, load time, dan navigasi).

Proses Keputusan Pembelian :

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat

keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan

mengatur pembelian barang atau jasa. Ketika hendak membeli produk

secara umum konsumen mengikuti proses keputusan pembelian . Proses

pengambilan keputusan pembelian terdiri dari lima tahap: pengenalan

kebutuhan, pencarian informasi, peilaian alternatif, keputusan pembelian,

dan perilaku setelah pembelian. Secara teori konsumen melalui seluruh

lima tahap pada tiap pembelian, yaitu dapat dilihat pada gambar 2.2

dibawah ini:

Gambar 2.2 Tahap-tahap Proses Membeli

Sumber: Kotler (2005:206)
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a. Pengenalan Kebutuhan

Proses pembelian bermula dari pengenalan kebutuhan (need

recognition) pembelian mengenali permasalahan atau kebutuhan.

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan

sejumlah keadaan yang diinginkan. Pada tahap ini, pemasar harus

meneliti konsumen untuk mengetahui kebutuhan seperti apa yang

menyebabkan kebutuhan itu muncul, dan bagaimana cara pemasar

menuntun konsumen supaya membeli produk tersebut.

b. Pencarian Informasi

Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber.

Sumber itu meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan

kerja), sumber komersial (iklan, penjual, pengecer, bungkus, situs Web,

dan lain-lain), sumber publik (media massa, organisasi pemberi

peringkat), dan sumber berdasarkan pengalaman (memegang, meneliti,

menggunakan produk). Pengaruh relatif diantara sumber informasi itu

berbeda-beda di antara berbagai produk dan pembeli.

c. Evaluasi Alternatif

Pemasar perlu memahami proses pengevaluasian alternatif-yakni,

cara konsumen mencari informasi yang menghasilkan berbagai pilihan

merek. Sikap konsumen terhadap sejumlah merek tertentu terbentuk

melalui beberapa prosedur evaluasi. Cara konsumen memulai usaha

mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen
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individual dan situasi pembelian tertentu. Pemasar harus mempelajari

pembeli supaya dapat mengevaluasi alternatif merek secara aktual.

d. Keputusan Pembelian

Pada tahap pengevaluasian, konsumen menyusun peringkat merek

dan membentuk kecenderuangan (niat) pembelian. Secara umum,

keputusan pembelian konsumen akan membeli merek yang paling

disukai, tetapi ada dua faktor yang muncul diantara kecenderungan

pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang

lain. Faktor kedua adalah faktor situasi tak terduga.

e. Perilaku Setelah Pembelian

Pekerjaan pemasar tidak hanya berhenti pada saat produk dibeli.

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas

dan akan masuk ke perilaku setelah pembelian yang penting

diperhatikan oleh pemasar. Jika produk jauh di bawah harapan

konsumen, maka konsumen kecewa, jika produk memenuhi harapannya

konsumen akan terpuaskan, tetapi jika melebihi harapannya, maka

konsumen akan merasa sangat senang. Kepuasan pelanggan merupakan

kunci untuk membuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan

Pelanggan yang puas akan kembali membeli produk, berbicara yang

menyenangkan tentang produk itu.
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C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran dan pedoman pemikiran

yang nantinya akan dijadikan sebuah dasar mengenai arah penelitian yang

akan dilaksanakan. Kerangka pikir akan memberikan penjelasan sementara

terhadap gejala yang menjadi masalah atau objek dari penelitian. Secara garis

besar kerangka pikir penulisan penelitian ini ditunjukan pada gambar 2.3

sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan kerangka pikir pada gambar 2.3 kerangka pikir yang

mendasari peneliti adalah menyesuaikan dengan indikator yang terdapat

pada teori bauran promosi menurut Kotler (2005:264) yaitu; iklan, promosi

penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan pemasaran

langsung, yang kemudian penelitian ini ditujukan untuk mengetahui

bagaimana pengaruh promosi dari variabel-variabel (iklan, promosi

penjualan, penjualan pribadi, hubungan masyrakat dan pemasaran

Promosi

 Iklan (X1)
 Promosi Penjualan (X2)
 Hubungan Masyarakat (X3)
 Penjualan Pribadi (X4)
 Pemasaran  Langsung (X5)

Keputusan Pembelian
(Y)
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langsung) pada group blackberry messenger terhadap keputusan

pembelian.

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut

dapat memberikan dorongan atau kontribusi yang memberikan pengaruh

positif untuk mengambil keputusan pembelian. Selain itu juga penelitian

ini juga ditujukan untuk mngetahui variabel mana yang paling

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian

Sugiyono (2011:168). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1: Promosi pakaian wanita pada group blackberry messenger

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang.

2: Penjualan pribadi adalah variabel yang paling berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian.


