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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu

yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2008) dengan judul “Analisis

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Mobil Toyota

Avanza dan Daihatsu Xenia”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) produk

dan harga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi minat beli konsumen di

Medan atas mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia; 2) keluarga dan kelompok

rujukan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen atas mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia; 3) minat beli konsumen

atas mobil Toyota Avanza berbeda dengan Daihatsu Xenia; dan 4) keputusan

pembelian konsumen atas mobil Toyota Avanza berbeda dengan Daihatsu Xenia.

Penelitian kedua yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh Fimansyah (2012) dengan judul “Analisis Faktor yang

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Mobil Toyota Kijang Innova”,

menyimpulkan bahwa variabel dari bauran pemasaran (produk, harga, promosi

dan saluran pemasaran) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan

pembelian mobil Toyota Kijang Innova. Dari hasil penelitian tersebut, maka

variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil
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Toyota Kijang Innova adalah variabel produk, hal ini dikarenakan untuk variabel

produk mempunyai nilai regresi yang terbesar jika dibandingkan dengan variabel.

Adapun manfaat penelitian terdahulu untuk penelitian sekarang adalah

sebagai kontribusi atau rujukan sebagai pengembangan guna menyusun penelitian

yang dilakukan sekarang, sehingga diharapkan mempunyai suatu hasil penelitian

yang benar-benar akurat kebenarannya.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang

No Judul Penelitian Variabel
Alat

Analisis
Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor
Eksternal yang
Mempengaruhi
Keputusan
Pembelian Mobil
Toyota Avanza dan
Daihatsu Xenia di
Medan.
(Kartika, 2008).

Independent:
Bauran Pemasaran
- Produk
- Harga

Lingkungan Konsumen
- Keluarga
- Kelompok rujukan

Dependent:
- Keputusan Pembelian

- Regresi
Berganda

- Mann-
Whitney U
Test

Keluarga dan
kelompok rujukan
berperan besar dalam
pembelian mobil
Daihatsu Xenia.
Karena tanpa
pengaruh dari mereka,
penjualan Daihatsu
Xenia sangat sedikit
sekali atau bahkan
tidak ada

2. Analisis Faktor
yang
Mempengaruhi
Keputusan
Pembelian Mobil
Toyota Kijang
Innova Pada PT.
Hadji Kalla Cabang
Alauddin Makassar.
(Fimansyah, 2012)

Independent:
Bauran Pemasaran
- Produk
- Harga
- Promosi
- Saluran Pemasaran

Dependent:
- Keputusan Pembelian

- Regresi
Berganda

Dari hasil analisis
regresi yang telah
dilakukan nampak
bahwa variabel dari
bauran pemasaran
mempunyai pengaruh
yang signifikan
terhadap keputusan
pembelian mobil
Toyota Kijang Innova

3. Analisis Pengaruh
Bauran Pemasaran
dan Lingkungan
Sosial Konsumen
terhadap Pembelian
Mobil Daihatsu
Xenia di Kota
Malang.
(Nasan, 2014).

Independent:
Bauran Pemasaran
- Produk
- Harga
- Promosi
- Distribusi

Lingkungan Konsumen
- Keluarga
- Kelompok rujukan

Dependent:
- Keputusan Pembelian

- Rentang
Skala

- Multinomial
Logistic

Dalam proses
penelitian

Sumber: Berbagai tesis diolah
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2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Bauran Pemasaran

1. Pengertian

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai

keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap

perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan

mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran

pemasaran (marketing mix) terdapat variabel-variabel yang saling mendukung

satu dengan yang lainnya yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk

memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan didalam pasar sasaran.

Dengan perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan

produknya.

Pengertian marketing mix atau bauran pemasaran menurut Lamb, Hair, &

McDaniel (2007:55), bauran pemasaran (marketing mix) adalah paduan strategi

produk, distribusi, promosi dan penentuan harga yang bersifat unik yang

dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar

yang dituju. Sedangkan menurut Kotler & Amstrong (2007:78), bauran pemasaran

adalah serangkaian alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga,

tempat (distribusi), promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan

tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran

merupakan alat pemasaran yang terdiri atas produk, harga, distribusi dan promosi

untuk mendapatkan respond dan dapat memuaskan pasar sasaran.
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Istilah bauran pemasaran mengacu pada paduan strategi produk, distribusi,

promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk

menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju.

Distribusi kadangkala dihubungkan dengan tempat, sehingga memberikan 4P dari

bauran pemasaran : produk (product), tempat (place), promosi (promotion), dan

harga (price). Seorang manajer pemasaran dapat mengontrol tiap komponen dari

bauran pemasaran, tetapi strategi untuk keempat komponen tersebut harus

dipadukan untuk mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan setiap bauran

pemasaran tergantung pada komponen terlemah didalamnya. Berikut ini gambar

2.1 menunjukkan empat elemen dalam bauran pemasaran.

(Sumber: Kotler & Keller, 2009:23)

Gambar 2.1
4P dalam Bauran Pemasaran

Bauran
Pemasaran

Produk
 Keragaman

produk
 Kualitas
 Desain
 Ciri
 Nama merek
 Kemasan
 Ukuran
 Pelayanan
 Garansi

Harga
 Daftar harga
 Rabat/diskon
 Potongan harga

khusus
 Periode

pembayaran
 Syarat kredit

Promosi
 Promosi

penjualan
 Periklanan
 Tenaga penjual
 Kehumasan

(public relation)
 Pemasaran

langsung

Tempat
 Saluran

pemasaran
 Cakupan pasar
 Pengelompokan
 Lokasi
 Persediaan
 Transportasi

Pasar
Sasaran
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Keempat unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan

berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu

kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan kepuasan

konsumen.

a. Produk

Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari

produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai

tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen,

sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.

Pengertian produk menurut Kotler & Armstrong (2008:346),

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Selain itu produk dapat pula

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen

melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan

dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Kotler & Armstrong (2008:354) mengemukakan beberapa atribut

yang menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk)

adalah:

1) Merek (branding)

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau

rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk

mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan

membedakannya dari produk pesaing. Pemberian merek merupakan
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masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian merek itu mahal dan

memakan waktu, serta dapat membuat produk itu berhasil atau gagal.

Nama merek yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar pada

produk. (Kotler & Armstrong, 2001:360).

2) Kualitas Produk (product quality)

Kualitas Produk (product quality) adalah kemampuan suatu

produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan,

ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai

lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan dapat

menerapkan program ”Total Quality Manajemen (TQM)”. Selain

mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total adalah untuk

meningkatkan nilai pelanggan.

3) Tingkatan Produk.

Pada dasarnya tingkatan produk adalah sebagai berikut:

a) Produk Inti (core product)

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang

dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa.

b) Produk Aktual (actual product)

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual

product) disekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual

diantaranya, tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang

dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti

(Kotler & Armstrong, 2008:348).
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c) Produk Tambahan

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa

pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan

menanggapi dengan baik claim dari konsumen dan melayani

konsumen lewat telepon jika konsumen mempunyai masalah atau

pertanyaan (Kotler & Armstrong, 2008: 349).

4) Klasifikasi Produk.

Menurut Tjiptono (2008:98), klasifikasi produk bisa dilakukan

atas berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya,

produk dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu

barang dan jasa. Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam

barang, yaitu:

a) Barang Tidak Tahan Lama (nondurable goods)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya

habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian.

b) Barang Tahan Lama (durable goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk

pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih).

Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk

tersebut dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan

menjadi barang konsumen (costumer’s goods) dan barang industri

(industrial’s goods). Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi
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untuk kepentingan konsumen akhir sendiri (individu dan rumah

tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya barang konsumen dapat

diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu (Tjiptono, 2008:99-100) :

a) Convinience Goods

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki

frekuensi pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu

segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil)

dalam pembandingan dan pembeliannya.

b) Shopping Goods

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai

alternatif yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi

harga, kualitas dan model masing-masing barang.

c) Speciality Goods

Speciality goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik

dan identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen

bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya.

d) Unsought Goods

Unsought goods merupakan barang-barang yang belum diketahui

konsumen atau kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya

belum terfikirkan untuk membelinya.

b. Harga

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari
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produk dan pelayanan (Swastha & Irawan, 2005:241). Harga adalah

sesuatu yang merupakan permasalahan dalam dunai usaha, karena itu

penetapan harga harus memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor

yang mempengaruhi secara langsung adalah bahan baku, biaya produksi,

biaya pemasaran. Sedangkan faktor yang tidak langsung adalah harga jual

produk yang sejenis yang ditawarkan oleh pesaing, potongan untuk para

penyalur dan konsumen.

Pada umumnya program penetapan harga merupakan yang paling

mendasar diantara program-program lainnya. Adapun tujuan dari

penetapan harga adalah sebagai berikut :

1) Untuk memperoleh laba maksimum.

2) Untuk mendapatkan market share ada pasar tertentu.

3) Untuk mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan yang maksimum

pada saat tertentu.

4) Untuk mencapai keuntungan yang telah ditargetkan.

5) Untuk mempromosikan produk.

Terdapat tiga alasan mengapa price / harga itu sangat penting untuk

dikemukakan, yaitu :

1) Semua produk dan jasa mempunyai harga, meskipun seandainya produk

dan jasa tersebut “gratis”.

2) Keputusan tentang penetapan harga dapat (dan seringkali) harus dibuat

lebih sering dilakukan dibandingkan dengan keputusan program-

program pemasaran lainnya yang dipilih.
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3) Dari sudut anggaran (budget), harga mempunyai implikasi yang penting

bagi jenis program-program pemasaran lainnya yang dipilih.

Dalam praktek pemasaran, untuk menetapkan harga terdapat

berbagai jenis bauran harga, seperti :

1) Harga menurut daftar harga.

Biasanya para penjual sudah menyiapkan daftar harga untuk berbagai

produk yang ditawarkan. Dalam perbankan disebut rate papan, yaitu

harga resmi yang ditawarkan pada nasabah umum.

2) Diskon atau potongan.

Untuk pembeli yang sudah dikenal, yang sudah menjadi langganan atau

telah membeli produk dalam jumlah banyak/besar biasanya akan

diberikan potongan harga. Dalam perbankan dikenal dengan nama

discounting rate yaitu nasabah tidak perlu menyetor seluruh jumlah

nominal deposito, dimana besarnya pengurangan tidak diperhitungkan

dengan bunga yang akan diberikan, umumnya diberikan pada produk

sertifikat deposito.

3) Tunjangan.

Tunjangan ini biasanya terdapat dalam industri otomotif dalam bentuk

trade and allowences, untuk pembeli mobil baru yang ditukar dengan

mobil bekas. Dalam perbankan istilah ini dikenal dengan nama special

rate, dimana nasabah diberikan bunga lebih tinggi dari rate papan.

4) Jangka waktu pembayaran.

Pembelian barang dalam jumlah besar yang sudah dikenal atau yang

sudah menjadi langganan, akan diberikan jangka waktu pembayaran
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yang lebih lama atas pembelian barang tersebut. Dalam perbankan

nasabah dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito berjangka

dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh

empat) bulan.

c. Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan memindahkan barang dari produsen

ke konsumen. Saluran distribusi sering disebut saluran perdagangan atau

saluran pemasaran. Pengertian saluran menurut Swastha & Irawan

(2005:285), saluran merupakan suatu struktur unit organisasi dalam

perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang

besar, dan pengecer melalui nama sebuah komoditi produk atau jasa

dipasarkan.

Perantara pemasaran merupakan lembaga atau individu-individu

yang menjalankan kegiatan khusus dibidang distribusi, yaitu perantara

pedagang dan perantara agen. Alasan utama perusahaan menggunakan

perantara adalah untuk membantu meningkatkan efisiensi distribusi. Place

atau tempat merupakan saluran distribusi produk dari produsen ke

konsumen. Dalam bauran pemasaran dikenal beberapa macam pengertian

saluran.

Kotler & Amstrong (2001:526) lebih lanjut menjelaskan tentang

saluran distribusi dari Stern El-Ansary adalah: “marketing channel can be

viewed as sots of independent organization involved in the process of

making a product or service available for use or consumption”.

Sedangkan Bygrave (1994:93) menjelaskan pengertian American
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Marketing Association tentang saluran distribusi, yaitu : “A channel of

distribution is an organized network (system) of agencies anf institution

which in combination perform all the activities required to link producers

to accomplish the marketing task”.

Hal ini membawa pemikiran bahwa dalam penentuan saluran

distribusi yang akan digunakan, maka perusahaan mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut :

1) Sifat dan macam barang.

2) Kepercayaan kepada penyalur.

3) Keadaan saingan.

4) Kemampuan perusahaan.

Perusahaan dalam mendistribusikan hasil produknya, selain

memperhatikan hal tersebut di atas, juga produsen perlu memperhatikan

tahapan-tahapan saluran yang akan digunakan sesuai dengan barang yang

dipasarkan. Terdapat berbagai macam cara untuk menyampaikan produk-

produk yang dipasarkan untuk dapat sampai ditangan konsumen yang

merupakan mata saluran distribusi, seperti :

1) Zero-Level Channel (Direct Marketing Channel)

Melalui channel ini produsen menjual produknya langsung kepada

konsumen.

2) One-Level Channel

Produsen dalam menyampaikan produknya kepada konsumen

menggunakan para pengecer seperti toko dan kios.
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3) Two-Level Channel

Produsen dalam meyalurkan produknya ke konsumen melalui pedagang

besar (distributor) yang akan menyalurkannya lagi kepada para

pengecer.

4) Three-Level Channel

Pada mata saluran distribusi ini produsen barang dalam menyampaikan

produknya kepada konsumen melalui pedagang besar (distributor),

pemborong atau makelar serta pengecer.

Dengan demikian bauran saluran distribusi terdiri dari :

1) Saluran distribusi.

Hal ini menyangkut cara penyebaran suatu produk untuk dapat sampai

di tangan konsumen seperti zero-level channel atau three level channel.

2) Cakupan (coverage)

Hal ini merupakan cakupan wilayah yang terjangkau oleh cara

penyampaian suatu produk ke konsumen.

3) Pilihan (assesments)

Pilihan saluran distribusi ini dapat berbeda-beda tergantung dari

bagaimana caranya agar suatu produk dapat lebih cepat sampai ke

konsumen.

4) Lokasi (place)

Faktor ini ditentukan terutama oleh tempat tinggal konsumen yang akan

dijangkau oleh sesuatu produk dan juga tempat penyimpanan produk itu

sendiri.
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5) Transportasi

Transportasi perlu penanganan yang lebih baik karena akan

menyangkut tidak saja cepat atau lambatnya sesuatu produk sampai ke

konsumen, tetapi juga menyangkut pelayanan terhadap konsumen itu

sendiri, dalam praktek perbankan saluran penyebaran lokasi kantor

bank untuk mendekatkan pada nasabah. Penetapan lokasi haruslah di

tempat yang strategis, dekat pusat perdagangan, dekat fasilitas

pemerintahan dan mudah dijangkau dari berbagai arah. Apabila cara ini

kurang menguntungkan bisa dengan cara lain, dengan bank keliling

atau dengan cara antar jemput ke tempat nasabah dominan. Sedangkan

cara penyaluran produk yang efektif ke nasabah dengan cara zero level

channel.

d. Promosi

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran

produk atau jasanya. Pengertian promosi Menurut Martin L. Bell dalam

Swastha & Irawan (2005:349), promosi adalah semua jenis kegiatan

pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Sedangkan

pengertian promosi menurut William G. Nikels dalam bukunya Swastha &

Irawan (2005:349), promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.

Kedua definisi tersebut pada pokoknya sama meskipun titik

beratnya berbeda. Definisi pertama lebih menitik beratkan pada
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pendorongan permintaan. Sedangkan definisi kedua lebih menitik beratkan

pada penciptaan pertukaran. Pertukaran akan terjadi karena adanya

permintaan dan penawaran, dengan adanya permintaan akan mendorong

terciptanya pertukaran. Jadi promosi merupakan salah satu aspek yang

penting dalam manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses

berlanjut. Dengan promosi menyebabkan orang yang sebelumnya tidak

tertarik untuk membeli suatu produk akan menjadi tertarik dan mencoba

produk sehingga konsumen melakukan pembelian.

Jenis promosi atau promotional mix menurut William J. Stanton

dalam Swastha & Irawan (2005:349) adalah kombinasi strategi yang

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

promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan

program penjulan. Definisi tersebut tidak menyebutkan secara jelas

beberapa variabel promotion mix selain periklanan dan personal selling.

Menurut Kotler & Armstrong (2008) variabel-variabel yang ada di

dalam promotional mix ada lima, yaitu:

1) Periklanan (advertising)

Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan

presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, barang atau

jasa.

2) Penjualan Personal (personal selling)

Presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka

mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan.
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3) Promosi penjualan (sales promotion)

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan

suatu produk atau jasa.

4) Hubungan masyarakat (public relation)

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.

5) Pemasaran langsung (direct marketing)

Komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus

untuk memperoleh tanggapan langsung.

Dengan demikian maka promosi merupakan kegiatan perusahaan

yang dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk kepada konsumen

sehingga dengan kegiatan tersebut konsumen tertarik untuk melakukan

pembelian. Pelaksanaan promosi menurut Swastha & Irawan (2005:359-

361) akan melibatkan beberapa tahap, antara lain :

1) Menentukan Tujuan

Tujuan promosi merupakan awal untuk kegiatan promosi. Jika

perusahaan menetapkan beberapa tujuan sekaligus, maka hendaknya

dibuat skala prioritas atau posisi tujuan mana yang hendak dicapai lebih

dulu.

2) Mengidentifikasi Pasar yang Dituju

Segmen pasar yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam promosinya

harus dapat dibatasi secara terpisah menurut faktor demografis dan

psikografis. Pasar yang dituju harus terdiri atas individu-individu yang
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sekiranya bersedia membeli produk tersebut selama periode yang

bersangkutan.

3) Menyusun Anggaran

Anggaran promosi sangat penting untuk kegiatan-kegiatan perencanaan

keuangan dari manajer pemasaran. Anggaran digunakan untuk

mengarahkan pengeluaran uang dalam mencapai tujuan tersebut.

4) Memilih Berita

Tahap selanjutnya dimulai dengan berita yang tepat untuk mencapai

pasar yang dituju tersebut. Sifat berita itu akan berbeda-beda tergantung

pada tujuan promosinya. Jika suatu produk itu masih berada pada tahap

perkenalan dalam siklus kehidupannya, maka informasi  produk akan

menjadi topik utama. Sedangkan pada tahap selanjutnya perusahaan

lebih cenderung mengutamakan tema promosi yang bersifat persuasif.

5) Menentukan Promotional Mix

Perusahaan dapat menggunakan tema berita yang berbeda-beda pada

masing-masing kegiatan promosinya. Misalnya, hubungan masyarakat

dapat dilakukan untuk menciptakan kesan positif terhadap perusahaan

diantara para pembeli. Periklanannya dapat dititik beratkan untuk

memberikan kesadaran kepada pembeli tentang suatu produk atau

perusahaan yang menawarkannya.

6) Memilih Media Mix

Media adalah saluran penyampaian pesan komersial kepada khalayak

sasaran. Untuk alternatif media secara umum dapat dikelompokkan

menjadi media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, brosur, selebaran)
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media elektronik (Televisi , radio) media luar ruang (baleho, poster,

spanduk, balon raksasa) media lini bawah (pameran, direct mail, point

of purchase, kalender). Untuk itu manajer harus memilih media yang

cocok untuk ditujukan pada kelompok sasaran produk perusahaan.

7) Mengukur Efektifitas

Pengukuran efektifitas ini sangat penting bagi manajer. Setiap alat

promosi mempunyai pengukuran yang berbeda-beda, tanpa

dilakukannya pengukuran efektifitas tersebut akan sulit diketahui

apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak.

8) Mengendalikan dan Memodifikasi Kampanye Promosi

Setelah dilakukan pengukuran efektifitas, ada kemungkinan dilakukan

perubahan rencana promosi. Perubahan dapat terjadi pada promotional

mix, media mix, berita, anggaran promosi, atau cara pengalokasian

anggaran tersebut. Yang penting, perusahaan harus memperhatikan

kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat untuk menghindari

kesalahan yang sama di masa mendatang.

2.2.2 Lingkungan Sosial Konsumen

1. Pengertian

Menurut Simamora (2006:43), konsumen merupakan kumpulan individu

yang berbeda satu sama lain. Demikian juga dalam hal produk dan jasa yang

dibutuhkannya. Dimana perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik

individu dan lingkungan yang mempengaruhi konsumen dalam proses

pengambilan keputusan pembelian. Untuk melihat perbedaan perilaku konsumen

dalam melakukan pembelian tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Keluarga

Schifman & Kanuk (2007) mendefinisikan keluarga sebagai (as

two or more persons related by blood, marriage, or adaption who reside

together), yakni dua atau lebih orang yang dipersatukan oleh hubungan

darah, pernikahan ataupun adopsi, yang hidup bersama. Rumah tangga

keluarga terdiri dari:

1) Rumah tangga suami istri.

2) Rumah tangga suami, istri dan anak-anaknya.

3) Rumah tangga suami dan istri serta anak-anak tinggal dirumah tangga

yang berbeda (sekolah diluar kota atau sudah memiliki rumah tangga

sendiri).

4) Rumah tangga orang tua tunggal (ayah atau ibu saja).

5) Rumah tangga lainnya (saudara sekandung atau anggota keluarga

lainnya tinggal bersama dalam satu rumah).

Sumarwan (2007) menjelaskan bahwa peranan anggota keluarga

dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1) Inisiator (inisiator), seorang anggota keluarga yang memiliki idea atau

gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk akan

memberikan suatu informasi kepada anggota keluarga lain untuk

dipertimbangkan dan memudahkan pengambilan keputusan.

2) Pemberi pengaruh (influencer), seorang anggota keluarga yang selalu

diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan

dibeli dan dikonsumsi. Ia diminta pendapatnya mengenai kriteria dan

atribut produk yang sebaiknya dibeli.
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3) Penyaring informasi (gatekeeper), seorang anggota keluarga yang

menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut.

4) Pengambil keputusan (decider), seorang anggota keluarga yang

memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk

atau suatu merek.

5) Pembeli (buyer), seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk,

atau yang diberi tugas melakukan pembelian produk.

6) Pengguna (user), seorang anggota keluarga yang menggunakan atau

mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Sebuah produk mungkin akan

dikonsumsi semua anggota keluarga. Akan tetapi beberapa produk

mungkin hanya dikonsumsi oleh salah satu anggota keluarga saja.

Peran pembelian berubah seiring dengan evolusi gaya hidup

konsumen. Perubahan itu mendorong pemasar yang selama ini umumnya

menjual produknya hanya kepada pria atau wanita saja, mulai melirik

lawan jenis pasarnya sekarang. Berdasarkan hasil riset menunjukkan

bahwa wanita kini mengambil keputusan 34% pasar mobil mewah. Anak-

anak juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan

tersebut karena seringnya para orang tua mengatakan bahwa anak-anak

memainkan peranan penting pada saat memutuskan mobil mana yang akan

dibeli. Dalam keputusan membeli produk yang mahal, keputusan untuk

membeli sering dirundingkan bersama antara suami dan istri dan kadang

mengikutsertakan pula anak-anak dalam perundingan tersebut (Kotler &

Amstrong, 2001).
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b. Kelompok rujukan

Kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan titik

perbandingan secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan

dari perilaku seseorang. Kelompok rujukan ini mencakup dari keluarga,

perhimpunan, serikat buruh, tim atletik atau sekelompok kecil teman intim

dan tetangga (Simamora, 2006).

Menurut Mangkunegara (2009), perilaku konsumen dipengaruhi

oleh kelompok rujukan dimana mereka menjadi anggota didalamnya.

Setiap kelompok juga mengembangkan rangkaian sikap dan kepercayaan

sendiri yang bisa menjadi norma bagi perilaku anggotanya. Mereka

bersama-sama menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam pola

perilaku normatif kelompoknya. Namun seseorang bisa saja dipengaruhi

oleh suatu kelompok tanpa harus menjadi anggotanya. Para remaja sering

meniru pakaian atau perilaku kelompok orang yang menjadi idolanya.

Stanton (2006) menyatakan bahwa, pengaruh kelompok rujukan

semakin besar pada perilaku konsumen dimana para anggotanya sering

bertatap muka. Selain itu pengaruh dapat juga datang dalam arus informasi

antar kelompok atau dari dalam kelompok sendiri. Teori “snob appeal”

mengatakan bahwa pasar massa akan membeli suatu produk jika produk

itu dipakai oleh kelompok yang berpenghasilan tinggi dan para pemuka

masyarakat. Asumsinya pengaruh berawal dari tingkat yang berstatus

tinggi menurun secara bertahap sampai ke status yang terendah. Berbeda

dengan pendapat Katz & Lazarsfeld, mereka menekankan bahwa pengaruh

timbul dan bergeser dari para pemimpin panutan sampai ke rekan-rekan

sejawatnya.
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Menurut Schiffman & Kanuk (2007), ada enam kelompok acuan

yang terkait erat dengan konsumen, antara lain kelompok persahabatan,

kelompok belanja, kelompok kerja, masyarakat maya dan kelompok pegiat

konsumen.

1) Kelompok persahabatan (friendship groups)

Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya.

Memiliki teman atau sahabat merupakan naluri dari konsumen sebagai

mahluk sosial. Teman dan sahabat bagi seseorang konsumen akan

memenuhi beberapa kebutuhan konsumen dengan kebersamaan,

kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mendiskusikan masalah ketika

konsumen merasa enggan untuk membicarakannya dengan orang tua

atau saudara kandung.

Sahabat memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku

konsumen setelah keluarga. Pendapat dan kesukaan teman atau sahabat

seringkali mempengaruhi atas pengambilan keputusan konsumen dalam

membeli dan memilih produk dan merek. Semakin kental persahabatan

terjalin atau semakin percaya seorang konsumen pada sahabatnya,

semakin besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan

konsumen.

2) Kelompok belanja (shopping groups)

Kelompok belanja adalah dua atau lebih konsumen yang

berbelanja bersama pada waktu yang sama. Kelompok belanja bisa

merupakan kelompok persahabatan atau keluarga, namun bisa juga

orang lain yang bertemu di toko untuk membeli produk bersama.
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Konsumen mungkin datang sendiri ke toko, tetapi kemudian berjumpa

orang lain di toko yang sama. Konsumen secara tidak sengaja akan

bertanya kepada konsumen yang baru dikenalnya mengenai produk atau

jasa yang akan dibelinya. Jika beruntung, konsumen akan memperoleh

banyak informasi mengenai produk yang akan dibelinya untuk

digunakan dalam mengambil keputusan membeli atau tidak. Informasi

tersebut akan mengurangi rasa khawatir akan resiko salah dalam

membeli produk.

3) Kelompok kerja (work groups)

Konsumen yang telah bekerja akan berinteraksi dengan teman-

teman sekerjanya baik dalam tim kecil maupun teman kerja lainnya di

bagian lain. Interaksi yang sering dan intensif memungkinkan untuk

teman-teman sebagai kelompok kerja mempengaruhi perilaku konsumsi

dan pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan jasa

dan memilih merek. Kelompok kerja bisa berbentuk kerja kelompok

kerja formal, jika kelompok kerja tersebut bekerja sebagai satu tim yang

dibentuk oleh perusahaan.

Kelompok kerja juga bisa berbentuk informal, jika kelompok

kerja tersebut terdiri atas orang-orang yang bekerja di perusahaan yang

sama. Kelompok kerja informal akan saling bertemu saat makan siang,

kegiatan sosial, atau pulang bersama. Kedua kelompok tersebut akan

mempengaruhi konsumen dalam memilih merek dan produk yang akan

dibelinya.
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4) Kelompok atau masyarakat maya (virtual groups orcommunities)

Perkembangan teknologi komputer dan internet telah

melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut

kelompok atau masyarakat maya, yang tidak dibatasi oleh batas Kota,

Provinsi atau Negara bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Melalui internet

dan e-mail, seorang konsumen memiliki akses yang luas untuk mencari

masyarakat internet yang sesuai dengan kebutuhannya kemudian

bergabung dengan masyarakat tersebut. Konsumen yang menjadi

anggota kelompok maya akan sering mengakses informasi yang

dibutuhkannya untuk mengambil keputusan dalam pemilihan dan

pembelian produk. Masyarakat internet memberikan pengaruh yang

besar kepada pengambilan keputusan konsumen.

5) Kelompok pegiat konsumen (consumer action groups)

Konsumen yang kecewa dalam pembelian produk dan jasa

memerlukan kelompok yang akan membantunya ketika dirugikan oleh

produsen. Perlindungan konsumen semakin dipentingkan dan

diperhatikan ketika telah diundangkan melalui Undang-Undang

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Untuk melindungi

kepentingan konsumen, dimana Pemerintah mengakui adanya

perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diharapkan dapat

aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
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2.2.3 Keputusan Pembelian

1. Pengertian

Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang

dibeli (Kotler & Amstrong, 2008:181). Pengertian lain keputusan pembelian

adalah keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di

dalam kumpulan pilihan (Kotler & Keller, 2009:240).

Untuk memahami pembuatan keputusan konsumen, terlebih dahulu harus

dipahami sifat-sifat keterlibatan konsumen dengan produk atau jasa (Sutisna,

2005:11). Memahami tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk atau jasa

berarti pemasar berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan seseorang

merasa harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk atau jasa.

Tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi oleh

stimulus (rangsangan). Dengan perkataan lain, apakah seseorang merasa terlibat

atau tidak terhadap suatu produk ditentukan apakah dia merasa penting atau tidak

dalam pengambilan keputusan pembelian produk atau jasa. Oleh karena itu, bisa

dikatakan bahwa ada konsumen yang mempunyai keterlibatan tinggi dalam

pembelian suatu produk atau jasa, dan ada juga konsumen yang mempunyai

keterlibatan yang rendah atas pembelian suatu produk atau jasa (Sutisna,

2005:11).

2. Jenis Perilaku Keputusan Pembelian

Perilaku keputusan pembelian sangat berbeda untuk masing-masing

produk. Keputusan yang lebih kompleks biasanya melibatkan peserta pembelian

dan pertimbangan pembeli yang lebih banyak. Menurut Kotler dan Amstrong

(2008:177), perilaku keputusan pembelian terbagi menjadi empat jenis, yaitu :
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a. Perilaku pembelian kompleks

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ketika mereka

sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikan

antar merek. Konsumen mungkin sangat terlibat ketika produk itu mahal,

beresiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan eskpresi diri.

Umumnya konsumen harus mempelajari banyak hal tentang kategori

produk.

Pada tahap ini, pembeli akan melewati proses pembelajaran, mula-

mula mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan

kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-masak.

Pemasar produk yang memerlukan keterlibatan tinggi harus memahami

pengumpulan informasi dan perilaku evaluasi yang dilakukan konsumen

dengan keterlibatan tinggi. Para pemasar perlu membantu konsumen untuk

membelajari atribut produk dan kepentingan relatif atribut tersebut.

Konsumen harus membedakan fitur mereknya, mungkin dengan

menggambarkan kelebihan merek lewat media cetak dengan teks yang

panjang. Konsumen harus memotivasi wiraniaga toko dan orang yang

memberi penjelasan kepada pembeli untuk mempengaruhi pilihan merek

akhir.

b. Perilaku pembelian pengurangan disonansi (ketidaknyamanan)

Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen

sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau

beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Setelah

pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaknyamanan pasca
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pembelian ketika mereka mengetahui kerugian tertentu dari merek yang

dibeli atau mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek yang tidak

dibeli. Untuk menghadapi disonansi semacam itu, komunikasi pasca

penjualan yang dilakukan pemasar harus memberikan bukti dan dukungan

untuk membantu konsumen merasa nyaman dengan pilihan merek mereka.

c. Perilaku pembelian kebiasaan

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi ketika dalam keadaan

keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek.

Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori produk

ini, mereka hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek. Jika mereka

terus mengambil merek yang sama, hal ini lebih merupakan kebiasaan

daripada loyalitas yang kuat terhadap sebuah merek. Konsumen seperti ini

memiliki keterlibatan rendah dengan sebagian besar produk murah yang

sering dibeli.

Konsumen tidak secara ekstensif mencari informasi tentang merek,

mengevaluasi karakteristik merek, dan mempertimbangkan keputusan

tentang merek yang akan dibeli. Sebagai gantinya, konsumen menerima

informasi secara pasif ketika merek menonton televisi atau membaca

majalah. Pengulangan iklan menciptakan kebiasaan akna suatu merek dan

bukan keyakinan merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat

terhadap sebuah merek, mereka memilih merek karena terbiasa dengan

merek tersebut, konsumen mungkin tidak mengevaluasi pilihan bahkan

setelah melakukan pembelian. Oleh karena itu, proses pembelian

melibatkan keyakinan merek yang dibentuk oleh pembelajaran pasif,
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diikuti oleh perilaku pembelian, yang mungkin diikuti oleh evaluasi atau

mungkin tidak.

d. Perilaku pembelian mencari keragaman

Perilaku pembelian mencari keragaman dalam situasi yang

mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah, tetapi anggapan

perbedaan merek yang signifikan. Dalam kasus ini, konsumen sering

melakukan banyak pertukaran merek. Pemimpin pasar akan mencoba

mendorong perilaku pembeli kebiasaan dengan mendominasi ruang rak,

membuat rak tetap penuh, dan menjalankan iklan untuk mengingatkan

konsumen sesering mungkin. Perusaahan penantang akan mendorong

pencarian keragaman dengan menawarkan harga yang lebih murah,

kesepakatan kupon khusus, sampel gratis, dan iklan yang menampilkan

alasan untuk mencoba sesuatu yang baru.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas dan tinjauan teori yang telah diuraikan

sebelumnya, maka model penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini

untuk menganalogikan atas variabel-variabel yang akan diteliti dengan

mengunakan metode regresi multinomial yang terdiri dari product, price

promotion dan distribution sebagai dimensi dari variabel bauran pemasaran.

Selanjutnya dimensi dari variabel lingkungan sosial konsumen yang terdiri dari

keluarga dan kelompok rujukan. Dimana dari variabel-variabel tersebut dilakukan

tinjauan terhadap keputusan pembelian dari individu maupun perusahaan,

sehingga dapat diketahui bagaimana keputusan pembelian terhadap mobil



36

Daihatsu Xenia di Malang yang ditinjau dari pengaruh bauran pemasarannya dan

lingkungan sosial konsumen.

Dengan adanya bauran pemasaran dan lingkungan sosial konsumen yang

saling bersinergi, maka diharapkan konsumen akan melakukan keputusan

pembelian. Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada sajian gambar 2.2

sebagai berikut:

Sumber: Konsep yang dikembangkan, 2014

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Bauran Pemasaran dan Lingkungan Sosial Konsumen terhadap

Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Xenia

Indikator-indikator dari variabel penelitian yang diuraikan diatas akan

dituangkan dalam pernyataan kuesioner. Kuesioner penelitian akan diuji terlebih

dahulu untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya. Hasil dari kuesioner akan

dianalisis menggunakan metode statistik dan diuji hipotesisi penelitiaannya.

Berdasarkan hasil dari oleh data kuesioner tersebut dapat dideskripsikan

hubungan antar variabel mengenai bauran pemasaran dan lingkungan sosial

konsumen serta pengaruhnya kepada keputusan pembelian mobil Daihatsu Xenia

di Malang.

Bauran Pemasaran
(X1)

Lingkungan Sosial
Konsumen

(X2)

Keputusan Pembelian
Mobil Daihatsu Xenia

(Y)
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2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96), hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka

pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir, maka dapat ditarik hipotesis

sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bauran pemasaran (yang

terdiri dari: produk, harga, promosi dan distribusi) terhadap keputusan

pembelian mobil Daihatsu Xenia.

2. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel lingkungan sosial konsumen

(yang terdiri dari: keluarga dan kelompok rujukan) terhadap keputusan

pembelian mobil Daihatsu Xenia

3. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bauran pemasaran (yang

terdiri dari: produk, harga, promosi dan distribusi), dan variabel lingkungan

sosial konsumen (yang terdiri dari: keluarga dan kelompok rujukan) terhadap

keputusan pembelian mobil Daihatsu Xenia.


