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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Jetriyah, 2009 dengan judul analisis perbedaan variabel-varibel bauran 

pemasaran yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian produk 

kecantikan merek ponds atau olay. Dalam penelitian ini menggunkana 

penelitian survey  dimana melakukan observasi dalam pengumpulan data. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriminan. 

Berdasarkan analisis diskriminan dengan menggunakan uji F yang diperoleh 

dari bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi 

dipertimbangkan dalam pembelian produk kecantikan. Dari penelitian 

tersebut terdapat perbedaan variabel-variabel seperti produk, harga, promosi 

dan distribusi yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian produk 

ponds dan olay. 

Hasil penelitian Kusuma (2009) yang berjudul Analisis Bauran 

Pemasaran Dalam Pembelian Sepeda Motor Matic (Studi Pada Dealer 

Yamaha dan Honda di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis uji beda dua mean, analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan bauran pemasaran yang dipertimbangkan dalam pembelian 
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sepeda motor matic oleh konsumen. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 

perbedaan variabel bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi 

dan saluran distribusi terhadap pembelian sepeda motor matic oleh 

konsumen. 

2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Tugas pemasaran adalah merencanakan aktivitas-aktivitas 

pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai kepada 

pelanggan. Menurut McCarthy dalam Kotler dan Keller (2008) 

mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas ini sebagai sarana bauran pemasaran 

dari empat jenis yang luas yang disebut 4P dari pemasaran yaitu produk 

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Variabel-

variabel pemasaran pada tiap P ditunjukkan pada gambar 1. 

Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran perusahaan 

mengkombinasikan empat variabel yang mendukung dalam menentukan 

strategi pemasaran, keempat kombinasi variabel dikenal dengan bauran 

pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan 

promosi. Bauran pemasaran merupakan tool atau alat bagi marketer yang 

terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning 

yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Bauran pemasaran (marketing mix) 

produk barang mencakup 4P product, price, place  dan promotion 

(Lupiyoadi, 2001). Bauran pemasaran merupakan semua faktor yang dapat 
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dikuasai oleh seorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi 

permintaan konsumen terhadap barang dan jasa (Shinta, 2011). 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran merupakan serangkaian variabel pemasaran yang dapat 

dikuasai oleh perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam 

pasar sasaran. Rangkaian variabel atau unsur-unsur tersebut meliputi 

produk, harga, promosi dan saluran distribusi. 

Gambar 1 

Empat Komponen P dalam Buran Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Kotler dan Keller, 2007) 
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a. Produk ( Product ) 

Pengertian Produk (product) menurut Kotler dan Armstrong (2001) 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan konsumen. Secara konseptual produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya (Tjiptono, 2008). 

Menurut Alma (2011) Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan di pasar, untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, events, orang, 

tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan ide. Semua diperuntukkan 

bagi pemuas kebutuhan dan keinginan (needs and wants). Konsumen tidak 

hanya membeli produk sekedar memuaskan kebutuhan (need), akan tetapi 

juga bertujuan memuaskan keinginan (wants).  

 

b. Harga ( Price ) 

Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang 

seringkali dijadikan pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian. 

Kotler dan Armstrong (2011) mendifinisikan harga sebagai sejumlah uang 
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yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Dari definisi diatas dapat 

diketahui bahwa harga yang sudah dibebankan sesuai dengan manfaat 

yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen.  

Harga merupakan suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah 

guna pertukaran/transaksi atau sejumlah uang yang harus dibayar 

konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa (Shinta, 2011). Harga dapat 

menunjukkan kualitas merek dari suatu produk, konsumen beranggapan 

bahwa harga yang mahal biasanya memiliki kualitas produk yang baik. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian (Tjiptono, 2008) yaitu : 

a. Peranan alokasi dan harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, 

adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. 

pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, 

kemudiaan memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. 
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Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

Permintaan konsumen didasarkan pada berbagai pertimbangan, 

di antaranya (Tjiptono, 2008) : 

a. Daya beli konsumen atau kemampuan pelanggan untuk membeli 

produk. 

b. Posisi produk dalam gaya hidup pelanggan. 

c. Manfaat atau kesesuaian produk dengan harga 

 

c. Promosi (Promotion) 

Memasarkan suatu produk, perusahaan perlu merangsang dan 

menyebarkan informasi tentang manfaat atau kegunaan produk yang 

dihasilkan. Kegiatan ini disebut dengan promosi. Menurut Alma (2011) 

Promosi merupakan sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang atau jasa. tujuan promosi 

adalah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan 

calon konsumen. Pada hakikatnya promosi merupakan suau bentuk 

komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk dan meningkatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Shinta, 

2011). 
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Tujuan utama dari promosi menurut Tjiptono (2008) adalah 

menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. 

Promosi dapat bentuk melaui (Shinta, 2011) : 

1. Promosi secara langsung/tatap muka, misalnya keakraban dan 

tanggapan dari pembeli. 

2. Periklanan melalui media elektronik. 

3. Periklanan melalui majalah, brosur dll. 

Secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, 

tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas 

khususnya yang sering disebut bauran promosi. Bauran promosi 

merupakan perpaduan khusus antara periklanan, penjualan personal, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung yang 

digunakan perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasarannya 

(Kotler & Armstrong, 2001). Dari kelima alat promosi utama adalah 

sebagai berikut : 

a. Promosi penjualan (sales promotion) merupakan rangsangan langsung 

yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. 

Promosi penjualan meliputi berbagai jenis peralatan, perlombaan, 

potongan harga, hadiah, dan lain-lain. Semuanya agar menarik 

perhatian konsumen dan menyediakan informasi yang dapat 

menghasilkan pembelian.  
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b. Periklanan (advertising) adalah bentuk penyajian informasi 

nonpersonal tentang suatu produk dan merek. Bentuk periklanan 

mampu mempengaruhi konsumen, dan menumbuhkan sikap serta 

kepercayaan yang berkaitan dengan produk.  

c. Tenaga penjualan (personal selling), merupakan alat yang paling 

efektif pada sejumlah tahap tertentu dalam proses pembelian, 

khususnya dalam membentuk preferensi, keyakinan, dan tindakan 

pembeli. 

d. Hubungan masyarakat (publict reltion) merupakan bentuk-bentuk 

komunikasi tentang perusahaan, produk, atau merek yang tidak 

membutuhkan pembayaran. Hubungan masyarakat yang matang 

dipadu dengan alat promosi lainnya dapat menjadi bentuk promosi 

yang sangat efektif dan ekonomis. 

e. Pemasaran langsung (direct marketing), bersifat nonpublik (tertutup), 

pesan disampaikan ke orang tertentu. pemasaran langsung bersifat 

interaktif, dapat terjadi dialog antara pemasaran dengan konsumen, 

dan pesan dapat diubah bergantung pada respon konsumen. 

 

d. Tempat/Saluran Distribusi (Place) 

Lokasi berkenaan dengan saluran distribusi yang dipergunakan 

untuk memasarkan barang, sehingga produk dapat sampai ditangan 

konsumen dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada waktu yang 

diperlukan, dan tempat yang tepat. Saluran distribusi merupakan jalan atau 
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rute yang dilalui produk mulai dari produsen sampai ke tangan pelanggan 

akhir. Konsep saluran distribusi tidak terbatas pada pendistribusian produk 

nyata (tangible). Saluran distribusi merupakan seperangkat organisasi yang 

saling bergantung satu sama lain, yang dilibatkan dalam proses penyajian 

suatuproduk atau jasa, untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen 

(Kotler & Armstrong, 2001).  

Tujuan produsen menggunakan saluran distribusi adalah 

memastikan bahwa pembeli dapat membeli apa yang mereka inginkan, 

dimanapun mereka menginginkan dan kapan pun mereka membeli 

(Tandjung, 2003). Menurut Tjiptono (2008) pendistribusian merupakan 

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 

tempat saat dibutuhkan).  

Menurut Shinta (2011), Saluran distribusi merupakan suatu 

gabungan penjualan dan pembeli yang bekerja sama memproses, 

menggerakkan produk dan jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi saluran 

distribusi (Shinta, 2011): 

1. Sebagai alat memperlancar keuangan perusahaan. 

2. Sebagai alat komunikasi 

3. Sebagai alat bantu penjualan atau promosi. 
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B. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan mengenai 

dimensi bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan saluran 

distribusi, maka kerangka pemikiran teoritis yang diajukan dalam penelitian ini 

digambarkan sebagi berikut : 

 

Gambar 2 

Kerangka pikir 
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pembelian handphone Samsung Galaxy di gerai Malang Plaza. Dengan 

menggunakan confirmatory factor analysis (CFA) maka akan nampak dimensi-

dimensi bauran pemasaran yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian 

handphone Samsung Galaxy di Malang Plaza. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan uraian masalah yang ada, maka penulis menarik suatu 

hipotesis penelitian sebagi berikut : 

H1 :  Produk, harga, promosi, dan saluran distribusi merupakan dimensi yang 

 membentuk bauran pemasaran dalam pembelian handphone Samsung 

 Galaxy. 


