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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Cornelius Kusuma melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Bauran Pemasaran De Boliva Signature Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui 

penyebaran kuisioner. Penyebaran kuesioner disebarkan pada 110 responden 

di De Boliva Signature Surabaya. Pengolahan data penelitian ini 

menggunakan PLS. Hasilnya didapat bahwa adanya 2 pengaruh  dari 7 

variabel bauran pemasaran terhadap minat beli ulang konsumen, yaitu produk 

dan bukti fisik, serta variabel  physical evidence yang memiliki pengaruh 

paling dominan. 

RR Stanie Kawuriyan (2009) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Strategi Marketing Mix Terhadap Minat Pembelian Konsumen”. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil: 1) Variabel  produk, yang 

merupakan salah satu elemen penting dari marketing mix, mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. 2) variabel harga  

mempunyaipengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. 3)  

variabel  distribusimempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pembelian. 4) variabel promosi dari marketing mix  strategy mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan sekarang 

No  Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Lokasi 

Perusaha

an  

Variabel  Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Corneliu

s 

Kusuma  

Analisi

s 

Pengar

uh 

Bauran 

Pemasa

ran De 

Boliva 

Signatu

re 

Terhad

ap 

Minat 

Beli 

Ulang 

Konsu

men 

De Boliva 

Signature 

Surabaya 

Bauran 

pemasara

n jasa 

meliputi: 

produk, 

harga, 

promosi, 

tempat, 

orang, 

proses 

dan  

bukti 

fisik 

PLS  Pengolahan 

data 

penelitian 

ini 

menggunak

an PLS. 

Hasilnya 

didapat 

bahwa 

adanya 2 

pengaruh  

dari 7 

variabel 

bauran 

pemasaran 

terhadap 

minat beli 

ulang 

konsumen, 

yaitu 

produk dan 

bukti fisik  

 Variabel  

physical 

evidence 

yang 

memiliki 

pengaruh 

paling 

dominan 

 

 

 



16 

 

No  Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Lokasi 

Perusaha

an  

Variabel  Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

2.  RR 

Stanie 

Kawuriy

an 

(2009) 

Pengar

uh 

Strategi 

Marketi

ng Mix 

Terhad

ap 

Minat  

Pembel
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Konsu
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Studi pada 

Netbook 

“Acer 

Aspire 
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pemasara

n 

meliputi: 

Produk, 

Harga, 

Tempat 

dan 

Promosi 

Regresi 

Linier 

Bergand

a 

Hasil analisis 

data diperoleh 

hasil: 1) 

Variabel  

produk, yang 

merupakan 

salah satu 

elemen penting 

dari marketing 

mix, 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

pembelian.  2)  

variabel  harga  

mempunyai 

pengaruh 

positif  dan 

signifikan 

terhadap minat 

pembelian.  3)  

variabel  

distribusi 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

pembelian. 4) 

variabel 

promosi dari 

marketing mix  

strategy 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan   

terhadap minat 
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No  Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Lokasi 

Perusaha

an  

Variabel  Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

3.  Febrian 

Dwi 

Hartina 

Pengar

uh 

Bauran 

Pemasa

ran 

JasaTer

hadap 

Minat 

Beli 

Konsu

men 

Pada 

Angkri

ngan 

Gadjah 

Lumpin

g Batu 

Angkringa

n Gadjah 

Lumping 

Batu 

Bauran 

pemasara

n jasa 

meliputi: 

Product, 

Price, 

Place, 

Promotio

n, 

People, 

Process, 

dan 

Physical 

evidence 

Regresi 

Linier 

Bergand

a 

-  

Sumber:  Cornelius Kusuma dan RR Stanie Kawuriyan  

B. Landasan Teori 

1. Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dewasa ini telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan 

perekonomian.Pemasaran dapat meningkatkan permintaan produk 

perusahaan, apabila perusahaan berhasil dalam menerapkan strategi yang 

tepat dan terpadu sesuai dengan rencana yang terus ditetapkan. 

Menurut Kotler (2000:7) Pemasaran adalah suatau proses sosial 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. 
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2. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai  tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, 

tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat 

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan 

jasa, setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi yang 

terjadi pada konsumen. Sedangkan Menurut Kotler dan Amstrong (2009:158) 

Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, perorangan 

dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. 

Konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan berbagai 

keinginan dan kebutuhan.Barang dan jasa itu sendiri tidaklah sepenting 

kebutuhan dan keinginan menusia yang dipenuhinya, melainkan karena 

barang – barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang 

diinginkannya.Jadi, yang dibeli konsumen bukanlah barangnyta sendiri, tetapi 

kegunaan yang dapat diberikan barang tersebut, atau dengan kata lain, 

kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan.Konsumen membuat sejumlah keputusan pembelian setiap hari. 

Untuk itu penting bagi pemasar untuk meneliti pengambilan keputusan 

pembelian konsumen secara rinci untuk memperoleh jawaban apa yang 

konsumen beli, dimana mereka membelinya, bagaimana caranya, seberapa 

banyak, kapan dan mengapa mereka membelinya. 
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Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tentunya harus mengetahui 

bagaimana seorang konsumen dalam mengambil keputusan sebelum 

melakukan proses pembelian. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk 

dapat mengerti dan mempelajari mengenai proses pengambilan keputusan 

konsumen dalam aktivitas pembelian. Dalam hal ini pemasar dapat 

mempelajari pembelian konsumen actual untuk mengetahui apa yang mereka 

beli, di mana dan seberapa banyak. Perusahaan yang benar – benar mengerti 

bagaimana reaksi konsumen terhadap fitur, harga, dan iklan produk yang 

berbeda – beda memiliki keunggulan yang hebat dibandingkan dengan 

pesaingnya.  

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Pada dasarnya konsumen tidak sembarangan dalam membuat keputusan 

dalam membeli, banyak factor – factor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen. Menurut Engel, Bllackwell &Miniard (1994:44) pengaruh yang 

mendasari pada perilaku konsumen yaitu: (1) Pengaruh lingkungan; (2) 

Perbedaan dan pengaruh individu; (3) Proses psikologis. 

1. Pengaruh Lingkungan 

Konsumen diciptakan oleh lingkungan mereka dan juga beroperasi 

di dalam lingkungan.Konsumen hidup di dalam lingkungan kompleks. 

Perilaku proses keputusan mereka di pengaruhi oleh budaya, kelas social, 

pengaruh pribadi, keluarga dan situasi.  
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a. Budaya 

Budaya (culture) digunakan dalam studi perilaku konsumen 

mengacu pada  nilai – nilai, gagasan, artefak, dan symbol – symbol 

lain bermakna  yang membantu individu dalam berkomunikasi, 

memberikan tafsiran dan melakukan evaluasi sebagai anggota 

masyarakat. Budaya tidak mencakupi naluri dan tidak pula mencakupi 

perilaku idiosinkratik yang terjadi sebagai pemecahan sekali saja 

untuk suatu masalah yang unik.Setiap budaya terdiri dari beberapa 

subbudaya yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk anggota mereka.Subbudaya meliputi kebangsaan, 

agama, kelompok ras dan wilayah geografis. 

b. Kelas sosial 

Kelas sosial merupakan pengelompokan orang yang relative 

permanen dan homogen di dalam masyarakat, yang memungkinkan 

kelompok orang untuk dibandingkan dengan kelompok lain.  

Kelompok – kelompok ini diketahui memiliki posisi inferior atau 

superior oleh individu yang terdiri dari masyarakat bersangkutan, 

kerap didasarkan kepada posisi ekonomi di dalam pasar. Kelas social 

adalah pembagian di dalam masyarakat yang terdiri dari individu – 

individu yang berbagai nilai, minat dan perilaku yang sama. Mereka 

dibedakan oleh perbedaan status sosial ekonomi yang berjajar dari 

yang rendah hingga yang tinggi. Status kelas social kerap 

menghasilkan bentuk – bentuk perilaku konsumen yang berbeda. 
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c. Pengaruh pribadi 

Pengaruh pribadi kerap memainkan peranan penting dalam 

pengambilan keputusan konsumen, khususnya bila ada tingkat 

keterlibatan yang tinggi dan resiko yang dirasakan dan produk atau 

jasa memiliki visibilitas publik. Ini diekspresikan baik melalui 

kelompok acuan maupun melalui komunikasi lisan. Kelompok acuan 

adalah jenis apa saja dari agregasi social yang dapat mempengaruhi 

sikap dan perilaku, termasuk kelompok primer, kelompok sekunder, 

dan kelompok aspirasional. Pengaruh pribadi juga diekspresikan 

melalui apa yang secara tradisional diacu sebagai kepemimpinan 

opini. Artinya adalah orang yang dapat dipercaya, yang diacu sebagai 

pemberi pengaruh, diterima sebagai sumber informasi mengenai 

pembelian dan pemakaian. Biasanya pemberi pengaruh dan pencari 

serupa dalam karakteristik dan keduannya dipengaruhi oleh media 

massa. Semakin besar kredibilitas si pemberi pengaruh, maka semakin 

besar dampaknya pada orang lain 

d. Keluarga dan situasi 

Keluarga sangat memiliki peranan penting dalam studi 

perilaku konsumen karena dua alasan. Pertama, keluarga adalah unit 

pemakaian dan pembelian untuk banyak produk konsumen. Kedua, 

keluarga adalah pengaruh utama pada sikap dan perilaku individu. 

Pengaruh yang mungkin timbul dari sifat situasi. Lingkungan fisik dan 

social, waktu, tugas, dan keadaan anteseden adalah karakterisktik 
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utama yang merupakan situasi konsumen yang ditetapkan.Situasi 

pembelian dapat memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku 

konsumen.sifat lingkungan informasi, seperti ketersediaan, jumlah, 

format, dan informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Demikian pula ciri – ciri dari lingkunagn eceran, termasuk musik, tata 

ruang, warna, bahan BOP, dan kesesekan akan mempengaruhi 

perilaku belanja dan pembelian. Situasi dimana konsumsi produk 

terjadi dapat menjadi pengaruh utama pada perilaku 

konsumen.konsumen mungkin sering mengubah pola pembelian 

mereka bergantung kepada situasi pemakaiannya. 

2. Perbedaan individu 

Dari lingkungan luar ke faktor internal yang menggerakkan dan 

mempengaruhi perilaku. Diagram pengaruh pada perilaku konsumen 

diperluas dengan memasukkan lima cara penting dimana konsumen 

mungkin berbeda: sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, 

pengetahuan, sikap dan nilai kepribadian dan gaya hidup. 

a. Sumber daya konsumen 

Konsumen memiliki tiga sumber daya utama yang mereka 

gunkan dalam proses pertukanan dan melalui proses ini pemasar 

memberikan barang dan jasa. Ketiga sumber ini adalah ekonomi, 

temporal dan kognitif. Secara praktis, ini berarti bahwa pemasar 

bersaing untuk mendapatkan uang, waktu, dan perhatian 

konsumen.Persepsi konsumen mengenai sumber daya yang tersedia 
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mungkin mempengaruhi kesediaan untuk menggunakan uang atau 

waktu untu produk. Jadi, ukuran kepercayaan konsumen mungkin 

berguna dalam meramalkan penjualan masa datang berdasarkan 

kategori produk. 

Pembelian sangat dipengaruhi oleh pendapatan konsumen. 

Kekayaan adalah variabel yang sangat menarik bagi pemasar. Sekitar 

25 persen rumah tangga mengendalikan lebih dari 40 persen daya 

belanja. Kelompok ini membuat pembelian yang tinggi secara 

sebanding untuk produk seperti busana, perabot, alat hiburan 

elektronik dan rumah, perlengkapan rumah, barah pecah belah, 

pelayan, perhiasan halus, peralatan, perangkat keras, dan bahan 

bangunan. 

Sumber daya konsumen yang besar kedua adalah waktu. 

Produk dan jasa yang diklasifikasikan menurut sidat waktu mereka 

disebut barang waktu. Barang yang menggunakan waktu 

mensyaratkasn pemakaian waktu dengan produknya dan menyertakan 

produk seperti mengunjungi museum, menonton televisi dan kegiatan 

lainnya yang kerap diklasifikasikan sebagai kegiatan waktu senggang. 

Produk yang menghemat waktu menungkinkan konsumen 

meningkatkan waktu leluasa mereka, kerap melalui pembelian jasa tau 

barang yang mengurangi waktu yang diperlukan di dalam kegiatan. 

Konseptualisasi kontemporer adalah anggaran waktu yang mencakupi 

waktu yang dibayar, waktu wajib dan waktu leluasa. 
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Jenis sumber daya konsumen yang besar yang ketiga adalah 

kapasitas kognitif. Alokasi dari kapasitas kognitif dikenal sebgai 

perhatian. Karena kapasitas ini terbatas, orang harus selektif dalam 

apa yang mereka perhatikan dan berapa banyak perhatian dialokasikan 

selama pengelolaan informasi. Mendapatkan perhatian konsumen 

kerap akan menjdai penghalang utama bagi pemasar. Begitu pula, 

mendapatkan perhatiaan yang “cukup” dapat sama menantangnya, 

khususnya bila produnya memiliki kepentingan terbatas. Akhirnya, 

terdapat kemungkinan konsumen menjadi “kelebihan beban” bila 

lingkungan informasi melebihi kapasitas kognitif. 

b. Keterlibatan dan Motivasi 

Kebutuhan adalah variabel utama dalam motivasi.Kami 

mendefinisikan kebutuhan sebagai perbedaan yang didasari antara 

keadaan ideal dan keadaan sebenarnya, yang menandai untuk 

mengaktifkan perilaku.Bila kebutuhan diaktifkan, hal ini 

menimbulkan dorongan (perilaku yang diberi tenaga), yang disalurkan 

ke arah tujuan tertentu yang sudah dipelajari sebagai 

insentif.Keterlibatan adalah faktor yang penting dalam mengerti 

motivasi.Keterlibatan mengacu pada tingkat relevasi yang disadari 

dalam tindakan pembelian dan konsumen.Bila keterlibatan tinggi, ada 

motivasi untuk memperoleh dan mengelola informasi dan 

kemungkinan yang jauh lebih besar dari pemecahan masalah perluas. 
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c. Pengetahuan  

Pengetahuan konsumen terdiri dari informasi yang disimpan di 

dalam ingatan.Pemasar khususnya tertarik untuk mengerti 

pengetahuan konsumen. Informasi dipegang oleh sejumlah konsumen 

mengenai produk akan sangat mempengaruhi pola pembelian mereka. 

Analisis kesadaran dan citra sangat berguna untuk menjajaki sifat 

pengetahuan produk. Pemasar juga harus mempertimbangkan 

pengetahuan pembelian berkenaan dengan kepercayaan yang dipegang 

oleh konsumen mengenai di mana dan kapan pembelian harus terjadi. 

Pengetahuan pemakaian adalah bidang isi lain yang patut 

dipertimbangkan. Perluasan pengetahuan seperti ini dapat menjadi 

jalan yang berarti untuk meningkatkan penjualan. 

d. Sikap  

Suatu analisis mengenai sikap konsumen dapat menghasilkan 

manfaat diagnostic maupun prediktif. Mengidentifikasi pangsa pasar 

yang respektif, mengevaluasi kegiatan pemasaran yang sekarang dan 

yang potensial, dan meramalkan perilaku masa datang adalah 

sebagaimana dari cara – cara utama di mana sikap dapat membantu 

pengambilan keputusan pemasaran. Sikap didefinisikan sebagai 

evaluasi menyeluruh. Intensitas, dukungan, dan kepercayaan adalah 

sifat penting dari sikap. Masing – masing sifat ini bergantung pada 

kualitas pengalaman konsumen sebelumnya dengan objek sikap. 
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Sementara konsumen mengakumulasi pengalaman baru, sikap dapat 

berubah. 

Sejauh mana sikap memberikan ramalan yang akurat mengenai 

perilaku akan bergantung pada sejumlah factor. Hubungan sikap – 

perilaku seharusnya bertumbuh lebih kuat bila (1) pengukuran sikap 

menetapkan secara benar komponen tindakan, target, waktu, dan 

konteks, (2) interval waktu anatar pengukuran sikap dan perilaku 

menjadi lebih singkat, (3) sikap didasarkan pada pengalaman langsung 

dan (4) perilaku menjadi kurang dipengaruhi oleh pengaruh sosial. 

e. Nilai kepribadian dan Gaya Hidup 

Keputusan pembelian bervariasi antara individu karena 

karakterisktik unik yang dimilik masing masing individu. Satu 

variabel seperti ini disebut kepribadian. Kepribadian didefinisikan 

sebagai respon yang konsisten terhadap situmulus lingkungan. Tiga 

teori atau ancangan utama terhadap studi kepribadian mencakupi 

psikoanalisis, sisio-psikologis dan faktor ciri. Ancangan yang lebih 

baru terhadap pemakaian kepribadian mencakupi kepribadian merek 

dan yang lebih baru lagi berusaha menghubungkan kepribadian 

dengan pengambilan keputusan konsumen dan pengolahan informasi, 

seperti kebutuhan akan kognisi. 

Nilai kepribadian juga menjelaskan perbedaan individu 

diantara konsumen. Rokeach mengidentifikasikan nilai – nilai seperti 

terminal dan instrumental, atau tujuan ke mana perilaku diarahkan dan 
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sarana pencapaian tujuan itu. Ancangan yang memberi harapan yaitu 

menghubungankan nilai dengan atribut produk, disebut penjenjangan 

dan tampaknya berguna dalam memangsa pasar dan pengembangan 

produk serta strategi komunikasi untuk menjangkau pasar itu 

Gaya hidup adalah pola di mana orang hidup dan 

menghasilkan waktu serta uang. Gaya hidup adalah hasil dari jajaran 

total ekonomi budaya dan kekuatan kehidupan social yang 

menyokong kualitas manusia seseorang. 

3. Proses Psikologis 

Proses psikologis memiliki tiga proses psikologis sentral yang 

membentuk semua aspek motivasi dan perilaku konsumen: pemrosesan 

informasi, pembelajaran dan perubahan sikap dan perilaku. 

a. Pemrosesan Informasi 

Di dalam bab ini disajikan sebuah model dari tahap – tahap yang 

dilalui oleh informasi selama pemrosesan oleh konsumen. Model 

pemrosesan ini terdiri atas lima tahap: pemaparan, perhatian, 

pemahaman, penerimaan, dan pemerolehan kembeli. Tahap – tahap ini 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pemaparan, dapat didefinisikan sebagai pencapaian kedekatan 

dengan suatu stimulus sehingga ada peluang untuk 

mengaktifkan satu indera atau lebih. Pengaktifan seperti ini 

terjadi ketika suatu stimulus memenuhi atau melebihi ambang 

rendah. Upaya untuk mempengaruhi konsumen dengan 
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stimulus di bawah ambang rendah dikenal sebagai persuasi 

subliminal. Bukti terbaru menunjukkan bahwa stimulus 

subliminal paling baik hanya memiliki efek yang minimum dan 

menegaskan bahwa kekuatan akan kepersuasifan stimulus ini 

tidak berdasar. 

2. Perhatian, menggambarkan alokasi kapasitas pemrosesan pada 

stimulus yang baru masuk. Karena keterbatasan yang pasti di 

dalam kapasitas ini, konsumen yang sangat selektif dalam apa 

yang mereka perhatian. Upaya mendapatkan perhatian 

konsumen kerap menjadi penghalang yang besar.  

3. Pemahaman, berkenaan dengan penafsiran stimulus. 

Pemasaran yang berhasil kerap akan bergantung pada 

pengertian akan makna yang konsumen lewatkan pada stimulus 

seperti harga, kemasan, nama merek, dan pada juga iklan. 

Pemahaman dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat 

pengetahuan konsumen dan motivasi atau keterlibatan dan 

harapannya adalah determinan yang kritis. Factor stimulus, 

seperti karakteristik linguistic dari stimulus atau urutan dimana 

stimulus diproses dapat pula mempengaruhi pemahaman. 

4. Penerimaan, tahap penerimaan dalam pemrosesan informasi 

berfokus pada sejauh mana persuasi terjadi dalam bentuk 

pengetahuan dan sikap yangbaru atau dimodifikasi. Penerimaan 

akan bergantung pada respons kognitif dan efektif tertentu yang 
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dialami selama pemrosesan. Penerimaan lebih mungkin terjadi 

ketika respons ini menjadi lebih menunjang. 

5. Retensi, melibatkan mindahan informasi ke dalam jangka 

panjang. Ingatan terdiri atau sistem penyimpanan yang 

berbeda: (1) ingatan indera, (2) ingatan jangka pendek dan (3) 

ingatan jangka panjang. 

b. Pembelajaran  

Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses dimana 

pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, 

dan/atau perilaku. Terdapat empat jenis utama pembelajaran yaitu: 

1. Pembelajaran kognitif, berkenaan dengan proses mental 

yang menentukan retensi informasi. 

2. Pengkondisian klasik, yang berfokus pada pembelajaran 

melalui asosiasi 

3. Pengkondisian operant, mempertimbangkan bagaimana 

perilaku dimodifikasi oleh pengukuh dan penghukum 

4. Pembelajaran vicarious, menyangkut pembelajaran melalui 

observasi. 

Retensi informasi akan bergantung pada tingkat latihan 

ulang dan elaborasi yang terjadi selama pemrosesan informasi. Ini 

pada gilirannya dipengaruhi oleh beberapa karakter individual dan 

stimulus. Pada kenyataan bahwa rentensi retensi terjadi tidak harus 

berarti bahwa informasi dapat diperoleh kembali.Kegagalan 
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memperoleh kembali informasi dapat disebabkan oleh 

penghilangan atau interferensi dalam bentuk inhibisi proaktif atau 

retroaktif. 

c. Perubahan Sikap Dan Perilaku 

Mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen adalah salah 

satu dari tugas paling mendasar tetapi menantang yang dihadapi 

oleh perusahaan. Sikap dan perilaku konsumen dapat dipengaruhi 

melalui salah satu dari beberapa teknik modifikasi perilaku. 

Permintaan tunggal (dorongan) dan dapat menjadikan alat yang 

efektif untuk membentuk perilaku 

3. Minat Beli Konsumen 

Salah satu pokok bahasan dalam kajian perilaku konsumen adalah 

minat pembelian yang dimiliki oleh konsumen. Minat pembelian 

didefinisikan oleh Swastha dan Handoko (2000:77) sebagai dorongan dari 

dalam diri pribadi seseorang untuk membeli suatu produk atau jasa tertentu 

dalam rangka memenuhi keinginan maupun kebutuhan yang tertentu pula. 

Minat pembelian yang dipicu oleh stimulus dari lingkungan eksternal 

seseorang (seperti keluarga, grup referensi, maupun daya tarik dari produk itu 

sendiri) dapat melatarbelakangi keputusan seorang konsumen untuk membeli 

barang atau menggunakan jasa tertentu (Simamora,2004:25). 

Minat merupakan kemampuan yang mendorong untuk melakukan 

sesuatu. Minat tidak sama dengan motif atau dorongan. Seseorang yang 

mendapat dorongan belum tentu mau berbuat apabila ia tidak berminat. 
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Tetapi sebaliknya seseorang yang mempunyai minat yang kuat untuk berbuat 

dan ditambah dengan dorongan – dorongan cenderung ia akan melakukannya 

dengan senang hati. Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses 

pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat yang muncul dalam 

melakukan pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam 

benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat pada akhirnya ketika 

seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengakualisasikan 

apa yang ada didalam benaknya itu. Minat merupakan suatu kekuatan yang 

bersifat intirinsik yang mampu mendorong, mempengaruhi atau 

menyebabkan seorang individu dapat tertarik perhatiannya pada sesuatu di 

luar dirinya secara sadar. 

Minat juga dipandang sebagai suatu respon yang disadari dan 

mempunyai arah pada suatu objek atau situasi tertentu yang menimbulkan 

rasa tertarik, dan induvidu lebih fokus perhatiannya pada objek atau situasi 

tersebut dari pada lainnya. Minat beli juga dapat diartikan rasa tertarik yang 

menimbulkan suatu dorongan untuk membeli produk tertentu. Seseorang 

mempunyai keinginan untuk membeli akan menunjukan perhatian dan rasa 

tertarik terhadap produk tersebut. Minat membeli ini akan diikuti dengan 

suatu tindakan berupa perilaku membeli. Jadi, disini minat membeli belumlah 

diikuti suatu tindakan untuk membeli, namun hanyalah keinginan untuk 

membeli. Keputusan membeli sendiri dibentuk oleh individu setelah 

melakukan proses kognitif yang melibatkan minat, perhatian, memori, 

persepsi, membuat alasan, penilaian, membayangkan dan berfikir. 
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Perilaku konsumen  seseorang tergantung pada minatnya, sedangkan 

minat untuk berperilaku tergantung pada sikap individu terbentuk dari 

kombinasi antara kekuatan dan evaluasi tentang keyakinan penting seorang 

konsumen. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa minat beli dari 

perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor eksternal tercermin dari pengaruh orang lain terhadap perilaku atau 

keputusan yang diambilnya. Komponen minat berisikan niat untuk melakukan 

perilaku tertentu. secara teoritis, terbentuknya minat tersebut ditentukan oleh 

interaksi kedua komponen yang mendahuluinya yaitu sikap terhadap perilaku 

dan norma subyektif tentang perilaku tersebut. Adapun ciri – ciri minat 

adalah: 

1. Minat tidak dibawa orang sejak lahir, melainkan di bentuk dan 

dipelajari selama perkembangan orang itu dalam hubungannya dengan 

objeknya. 

2. Minat itu dapat berubah – ubah sejalan dengan kedekatan hubungan 

orang itu dengan objeknya. 

3. Minat itu tidak berdiri sendiri melainkan mengandung hubungan 

terhadap suatu objek 

4. Objek minat bukan hanya satu hal saja, tetapi dapat merupakan 

kumpulan hal – hal tertentu 

5. Minat merupakan segi motivasi dan perasaan. Minat konsumen untuk 

membeli akibat dari adanya stimulus tersebut dirancang untuk 

menghasilakan tindakan membeli dari konsumen. keputusan untuk 
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membeli timbul karena adanya penilaian yang objektif atau karena 

dorongan emosi. Keputusan untuk bertindak adalah hasil dari rangkaian 

aktifitas dan rangkaian mental dan emosional. Proses untuk 

menganalisa, merasakan dan memutuskan ini pada dasarnya adalah 

sama seperti seorang individu dalam memecahkan masalah – masalah 

lainnya. 

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi minat beli 

 Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi minat beli menurut 

Crow dan Crow yang dikutip dalam bukunya Abdul Rahman Saleh yang 

berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:  

1. Faktor dorongan dari dalam merupakan faktor yang 

berhubungan dengan dorongan fisik, motif pertahanan diri 

dari rasa lapar, rasa sakit dan lain sebagainya 

2. Faktor emosional, perasaan emosi akan menimbulkan 

seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang 

atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, 

kegagalan biasanya menghilangkan minat.  

3. Faktor sosial, merupakan faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhan untuk 

diakui atau diterima dil lingkungan sosial. 

b. Indikator Minat Beli 

 Menurut Ferdinand (2002), minat beli dapat didefinisikan melaui 

indikator – indikator sebagi berikut: 
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1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan sesorang untuk 

membeli produk 

2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain 

3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku sesorang yang memiliki prefensi untama pada 

produk utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat digantikan jika terjadi sesuatu dengan produk 

prefrensinya 

4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk 

yang dimintainya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat sifat positif dari produk tersebut. 

4. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut ( Kotler dan Keller, 2008 ). Ketika membeli produk, secara 

umum konsumen mengikuti proses pembelian konsumen seperti 1. 

Pengenalan maslah, 2.Pencarian informasi, 3.Evaluasi alternative, 

4.Keputusan pembelian, dan 5.Perilaku pasca pembelian. Lima tahap ini 

mewakili proses secara umum yang menggerakan konsumen dari pengenalan 

produk atau jasa ke evaluasi pembelian. Proses ini adalah petunjuk untuk 

mempelajari bagaimana konsumen membuat suatu keputusan. 
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Gambar 2.1  

Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2008) 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. 

Dengan rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal 

seseorang rasa lapar, haus, sek naik ke tingkat maksimum dan menjadi 

dorongan atau kebutuhan bias timbul akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat 

kelompok: 

 Pribadi. keluarga, teman, tetangga, rekan 

 Komersial. Iklan, situs, web, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

tampilan 

 Public. Media massa, organisasi pemeringkat konsumen. 

 Eksperimental. Penangan, pemeriksaan, penggunaan produk 
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3. Evaluasi alternative 

Setelah mendapatkan informasi dan merancang sejumlah 

pertimbagan dan produk alternative yang tersedia, konsumen siap 

untuk membuat suatu keputusan. Konsumen akan mengguank 

informasi yang tersimpan di dalam ingatan, ditambah dengan 

informasi yang diperoleh dari luar untuk membangun suatu kriteria 

tertentu. 

4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar 

merek dalam kumpul pilihan. Dalam melaksanakan maksud 

pembelian, konsumen dapat membentuk lima subkeputusan: merek, 

penyalur, kuantitas, waktu, metode pembayaraan. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik 

dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar 

hal – hal menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya. Keputusan pasca embelian 

kepuasan merupakan fungsi kedekatan atara harapan dan kinerja 

anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen 

kecewa: jika memenuhi harapan konsumen puas jika melebihi harapan 

konsumen tidak puas. Tindakan pasca pembelian jika konsumen puas, 

mungkin ingin membeli produk itu kembali. Pelanggan yang puas juga 

cenderung mengatakan hal – hal baik tentang merek kepada orang lain. 
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a. Jenis – jenis Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda – beda, tergantung pada 

jenis keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeilan dan lebih banyak perserta. 

Terdapat empat jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat 

keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara merek, yaitu 

1. Perilaku pembelian yang rumit 

Terdiri dari tiga proses tiga langkah: 

a. Pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut 

b. Konsumen membangun sikap tentang produk tersebut 

c. Konsumen membuat pilihan pembelian yang cermat 

Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila 

mereka sangat terlibat dalam pembeliannya dan sadar adanya 

perbedaan besar antar merek perilaku pembelian yang rumit itu 

lazim terjadi apabila produknya mahal, jarang dibeli, beresiko 

dan sangat mengekspresikan diri. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan 

Kadang – kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah 

pembelian namum melihat sedikit perbedaan antar 

merek.Keterlibatan  yang tinggi didasari oleh fakta bahwa 

pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan, dan beresiko. 
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3. Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan 

rendah tidak melalui urutan umum keyakinan, sikap, dan perilaku 

konsumen tidak secara luas mencari informasi tentang merek, 

mengevaluasi karakterisktik merek, dan memutuskan merek apa 

yang akan dibeli 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi 

Perpindahan merek yang dilakukan konsumen karena 

mencari variasi bukan karena ketidak puasan. 

5. Bauran Pemasaran Jasa  

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran 

pemasaran yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen 

agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Elemen – elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat 

dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan para konsumen. Pengertian 

bauran pemasaran menurut Buchari Alma (2007:130) Bauran pemasaran jasa 

merupakan strategi mencampur kegiatan – kegiatan marketing, agar dicari 

kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan. 

Dalam bauran pemasaran terdapat seperagkat alat pemasaran yang 

dikenal dalam istilah 4P, yaitu product (produk), price (harga), place 

(tempat), dan promotion (promosi), sedangkan dalam pemasaran jasa 

memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti people (orang), physical 

evidence (fasilitas fisik), dan process (proses), sehingga dikenal dengan 
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istilah 7P maka dapat disimpulkan bauran pemasaran jasa yaitu product, 

price, place, promotion, people, physical evidence, and process((Lovelock C, 

Wirtz J, dan Mussry J, 2010:25 – 30).  

a. Produk (Product) 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli,digunakan, 

atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar bersangkuatan, baik berupa barang maupun jasa. 

Produk bagian paling penting dalam  pemasaran adalah 

pembentukan produk untuk dijual yang bertujuan untuk memberi 

nilai-nilai bagi penggunanya. Jika terbukti sebuah perusahaan 

memiliki reputasi yang hebat meliputi dari harga, lokasi, promosi, 

orang, proses dan bukti fisik namun tidak diikuti  dengan produk 

yang bermutu dan disenangi oleh konsumen, maka usaha bauran 

pemasaran tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh sebab 

itu perlu dikaji produk apa yang dipasarkan, mengetahui selera 

konsumen saat ini, apa kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Product dapat diukur diantaranya melalui: 

1. Variasi produk  

2. Kualitas produk  

3. Tampilan produk 
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b. Harga (Price) 

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk 

barag atau jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau pengguna suatu barang dan jasa. Harga juga 

merupakan pertimbangan yang penting dalam memilih restoran. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi harga yang diterapkan dalam 

sebuah restoran, adalah hubunga antara permintaan dan penawaran, 

penurunan, loyalitas konsumen, seles mix, harga – harga dalam 

persaingan, biaya overhead, aspek psikologis, kebutuhan untuk 

meraih laba.  

Harga semata – mata tergantung pada kebijakan 

perusahaan, tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai 

hal. Harga dikatakan mahal, murah, atau biasa –biasa saja bagi 

setiap individu tidaklah harus sama, karena tergantung dari 

individu yang dilatar belakangi oleh lingkungan kehidupan dan 

kondisi individu.  

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau 

jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. 

Harga merupakan satu – satunya unsur bauran pemasaran jasa yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, 

sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) 

menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga  
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merupakan unsur bauran pemasaran jasa yang bersifat flexibel, 

artinya dapat diubah dengan cepat.   

Harga sangat penting karena menentukan keuntungan dan 

kelangsungan hidup perusahaan.Penentuan harga memiliki dampak 

pada penyesuaian strategi pemasaranyang diambil. Elastisitas harga 

dari suatu produk juga akan mempengaruhi permintaan dan 

penjualan. Harga dapat diukur diantaranya melalui: 

 Harga produk pesaing  

 Diskon (potongan harga)  

 Variasi sistem pembayaran 

c. Lokasi atau distribusi (Place) 

Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang paling 

mahal, sebab lokasi bisa dikatakan menentukan ramai atau 

tidaknya pengunjung. Lokasi usaha yang berada di pinggir jalan 

atau ditempat yang strategis cukup menyedot pengunjung untuk 

sekedar mampir dan mencicipi hidangan dan konsep yang 

ditawarkan. Memang untuk mendapatkan lokasi yag strategis 

memang mahal. Lokasi merupakan faktor yang penting dalam 

mencapai keberhasilan sebuah restoran, yaitu menyangkut antara 

lain good visibility, easy access, convenience, crub side appeal, 

parking. 

Keputusan saluran akan mempengaruhi dua hal yaitu 

jangkauan penjualan dan biaya. Setiap alternative saluran yang 
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dipilih jelas mempengaruhi unsur – unsur lain yang terdapat dalam 

bauran pemasaran perusahaan. Misalnya tujuan yang ingin dicapai, 

ciri – ciri asar yang dijadikan sasaran dan karakteristik produk 

yang ditawarkan.Penilaian terhadap alternative saluran didasarkan 

kriteria ekonomis, efektifitas dan pengendalian. 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah usaha perusahaan untuk mempengaruhi 

calon pembeli melalui pemakaian segala unsur atau bauran 

pemasaran.  Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran, yang dimaksud dengan komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Media promosi yang dapat digunakan konsumen selama 

melakukan pembelian, faktor people ini berperan aktif dan bisa 

perngaruh positif terhadap keputusan pembelian, seperti yang 

dikemukankan oleh Kotler (2009), semakin positif kinerja yang 

diberikan kepada konsumen, semakin baik pula dampaknya dalam 

melakukan keputusan pembelian.  

Kebijakan pembauran pemasaran tentu akan lebih berhasil 

jika apa telah deprogram dikomunikasikan dengan tertara yang 
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baik mengkomunikasikan program perusahaan kepada masyarakat 

konsumen dapat dilakukan dengan empat variabel yaitu: 

1) Periklanan : bentuk presentasi dan promosi non pribadi 

tentang ide, barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor 

tertentu 

2) Personal selling : presentasi lisan dalam suatu percakapan 

dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk 

menciptakan penjualan 

3) Publisitas : pendorong permintaan secara non pribadi untuk 

suatu produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita 

komersial di dalam media massa dan sponsor tidak dibebani 

sejumlah bayaran secara langsung. 

4) Promosi penjualan : kegiatan pemasaran selain personal 

selling, periklanan dan publisitas yang mendorong 

pembelian konsumen dan efektifitas. 

e. Orang (People) 

Menurut Nirwana (2004:48) orang adalah orang yang 

memiliki andil dalam memberikan atau menunjukkan pelayanan 

yang diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian 

barang. Karyawan kafe berperan aktif dalam memberikan 

pelayanan kepadakonsumen selama melakukan pembelian, faktor 

people ini berperan aktif dan bisa perngaruh positif terhadap 

keputusan pembelian, seperti yang dikemukankan oleh Kotler 
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(2009), semakin positif kinerja yang diberikan kepada konsumen, 

semakin baik pula dampaknya dalam melakukan keputusan 

pembelian. 

Menurut Ratih (2005:62) menyatakan people adalah: “ 

semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

ataupun produk sehingga dapat mempengaruhi pembelian”. 

Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen 

dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Menurut Ratih 

(2005:63) elemen people ini memiliki 2 aspek, yaitu:  

a. Service People 

Untuk organisasi jasa,  service people  biasanya 

memegang jabatan ganda, yaitu mengadakan jasa dan 

menjual jasa tersebut. Melalui pelayanan yang baik, 

cepat, ramah, teliti dan akurat dapat menciptakan 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan 

yang akhirnya akan meningkatkan nama baik 

perusahaan.  

b. Customer 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan 

yang ada diantara para pelanggan. 

f. Proses (Process) 

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana 

pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan 
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pembelian barang. Pengelola usaha melalui front liner sering 

menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan untuk tujuan 

menarik konsumen. Fasilitas jasa konsultasi gratis, pengiriman 

produk, credit card, card member dan fasilitas layanan yang 

berpengaruh pada image perusahaan. 

Menurut Lupiyoadi (2001:64) membedakan proses dalam 

dua cara, yaitu : Complexity, dalam hal ini berhubungan dengan 

langkah-langkah dan tahap dalam proses. Divegernce,  

berhubungan  dengan adanya perubahan dalam langkah tahap 

proses. Obyek utama dari pemasaran adalah mengidentifikasikan 

kebutuhan dan keinginan pasar. Oleh karena itu jasa harus didesain 

untuk memenuhi keinginan tersebut.Desain jasa tersebut 

disampaikan. Proses mencerminkan bagaimana semua elemen 

bauran pemasaran dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan 

konsistensi jasa diberikan kepada pelanggan. Dengan demikian, 

pemasar harus dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat, karena 

pemasar juga sering terlibat dalam pengawasan kualitas jasa. 

g. Lingkungan fisik (Physical Evidence) 

Menurut Nirwana (2004:47) “fasilitas pendukung 

merupakan bagian dari pemasaran jasa yang memiliki peranan 

cukup penting. Karena jasa yang disampaikan kepada pelanggan 

tidak jarang memerlukan fasilitas pendukung di dalam 

penyampaian”. Hal ini akan semakin memperkuat keberadaan dari 
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jasa tersebut. Karena dengan adanya fasilitas pendukung secara 

fisik, maka jasa tersebut akan dipahami oleh pelanggan. Para 

pemasar dalam menciptakan layanan berkualitas perlu 

memperhatikan elemen layanan fisik sebagai berikut : “Prasarana 

yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus diperhatikan 

oleh manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas 

pendingin, alat telekomunikasi yang canggih atau perabot kantor 

yang berkualitas dan lain-lain menjadi pertimbangan pelanggan 

dalam memilih suatu produk/jasa.  Ada 3 cara dalam mengelola 

bukti fisik yang strategis yaitu:  

1) An attention-creating medium. Perusahaan jasa melakukan 

diferensiasi dengan pesaing dan membuat sarana fisik 

semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target 

pasarnya. 

2) As a massage-creating medium. Menggunakan simbol atau 

isyarat untuk mengkomunikasikan secara instensif kepada 

udiens mengenai kekhususan kualitas dan produk atau 

asanya. 

3) An effect-creating medium. Baju seragam yang berwarna, 

bercorak, suara dan desain untuk menciptakan sesuatu yang 

lain dari produk atau jasa yang ditawarkan 
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C. Hubungan antara Bauran Pemasaran Jasa terhadap Minat Beli 

Konsumen 

Bauran pemasaran jasa dan minat beli konsumen memiliki kaitan yang  

sangat erat, hal ini dikarenakan karena bauran pemasaran memberikan suatu 

dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan. Bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Atribut 

produk seperti kualitas produk (rasa), rancangan, merek, kemasan yang baik, 

maupun fitur yang menarik dapat menjadi alternatif pilihan bagi konsumen 

untuk menikmati produk tersebut, sehingga dapat menimbulkan minat beli.  

Tempat adalah suatu strategi yang menentukan dimana dan bagaimana 

menjual suatu produk. Hal ini yang menjadikan  tempatsebagai suatu hal yang 

penting, dikarenakan konsumen dapat melihat dan membeli barang yang 

ditawarkan secara mudah, sehingga berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Strategi pemasaran melalui dimensi harga  dengan menetapkan 

harga yang sesuai dengan fungsi produk, harga terjangkau dan pemberian 

potongan harga akan meningkatkan  minat beli ulang produk baru  produk.  

 Strategi pemasaran melalui promosi sebagai salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Periklanan berupa surat kabar, 

banner, brosur, poster, web-site dan diskon yang ditawarkan, dapat menjadi 

daya tarik konsumen untuk berminat membeli. Orang adalah orang yang 

memiliki andil dalam memberikan atau menunjukkan pelayanan yang 
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diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Melalui 

pelayanan yang baik, cepat, ramah, teliti dan akurat dapat menciptakan 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya akan 

meningkatkan nama baik perusahaan.  

Faktor lain yang mempengaruhi minat beli adalah hubungan yang ada 

diantara para pelanggan dengan membangun hubungan dengan konsumen. 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Kecepatan dalam hal membuat suatu 

produk, serta pelayanan yang memuaskan disertai dengan appearance 

menarik yang diberikan oleh karyawan dapat mempengaruhi persepsi 

pembelian pada konsumen. Bukti fisik yaitu suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk jasa yang ditawarkan. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Sumber :Danang Ariyanto Putro (2014) 

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan adanya pengaruh secara 

simultan dan parsial dari variabel independen dalam penelitian ini, yaitu 

strategi bauran pemasaran jasa yang terdiri dari faktor jasa (product, price, 

place, promotion, people, process, dan physical evidence) (Lovelock C, Wirtz 

J, dan Mussry J, 2010:25 – 30) yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu 

Minat Beli 

Konsumen (Y) 

 

Product (X1) 

Promotion(X4

) 

People(X5) 

Price(X2) 

Place(X3) 

Process(X6) 

Physical 

evidence(X7 
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minat beli konsumen. Ketujuh elemen ini akan membangun kesadaran 

konsumen untuk mencoba dan memiliki minat yang mendorong konsumen 

menjadi daya tarik. Bauran pemasaran jasa dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen karena pemasar dapat memahami harapan pelanggan tentang minat 

membeli produk. 

E. Hipotesis Penelitian 

H1 : Bauran pemasaran jasa (product, price, place, promotion, people, 

process, dan physical evidence) berpengaruh secara simultan terhadap minat 

beli konsumen pada Angkringan Gadjah Lumping Batu 

H2 : Bauran pemasaran jasa (product, price, place, promotion, people, 

process, dan physical evidence) berpengaruh secara parsial terhadap minat 

beli konsumen pada Angkringan Gadjah Lumping Batu 

H3 : Variabel produk (physical evidence) memiliki pengaruh dominan 

terhadap minat beli konsumen pada Angkringan Gadjah Lumping Batu 

 


