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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Umum 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok memperoleh  apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Yang artinya 

pemasaran dapat dilakukan secara individu maupun kelompok untuk menciptakan 

pertukaran nilai yang sesuai harapan (Kotler dan Amstrong, 2009). 

mendefinisikan pemasaran adalah: Pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Dharmesta 

dan Handoko, 2000). 

Teori Pemasaran didefinisikan proses yang direncanakan oleh individu 

maupun kelompok untuk menciptakan pertukaran nilai yang berguna dan sesuai 

yang dinginkan  dengan menciptakan ide yang baik dan kreatif. Pemasaran adalah  

proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan distribusi 

sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu 

memuaskan tujuan individu dan organisasi (Mc Daniel et al, 2001). 

2.1.2 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan konsumen dan 

akan dipakai untuk memuaskan konsumen (Hurriyati, 2005). 
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Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, struktur harga, 

kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Dari ke empat aspek tersebut dalam kasus-

kasus yang berbeda unsur-unsur bauran pemasaran memiliki pengaruh yang 

berbeda-beda pula (Swastha dan Irawan, 2005). 

a. Produk (Product) 

Kotler (2005) mendefinisikan produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan 

untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Keputusan tentang produk ini 

mencakup penciptaan bentuk penawaran fisik. Mereknya, pembungkus, garansi dan 

servis sesudah penjualan. 

Siklus daur hidup produk bisa menjadi acuan tentang bagaimana perusahaan 

akan mulai mengusulkan dan mendesain suatu produk baru. Kebanyakan 

pembahasan mengenai siklus hidup produk selalu menggambarkan riwayat 

penjualan dengan kurva yang berbentuk S seperti terlihat dalam gambar 2.1 berikut. 

Kurva ini digambarkan memiliki empat tahapan utama, yaitu biasa disebut dengan 

tahap.  

Gambar 2.2.2 Daur Hidup Produk (Product Life Cycle) 

 

 

 

 

Sumber : Saladin (2004) 

Gambar 2.1 Kurva Siklus Hidup Produk 
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b. Harga (Price) 

Harga adalah atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan oleh 

sebagian besar konsumen untuk mengevaluasi produk (Sumarwan, 2004). Harga 

juga merupakan faktor penting dalam pembelian, oleh karena itu harga juga dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. 

Harga merupakan jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa (Sunarto, 2004). 

Penentuan harga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam maupun di 

luar perusahaan. Harga harus sesuai dengan keadaan produk, perusahaan, dan 

konsumen. 

c. Tempat (Place) 

Hurriyati (2005) menyatakan bahwa dalam pemilihan tempat memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut : 

1) Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi umum. 

2) Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

3) Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu  

banyaknya orang yang lalu-lalang dapat memberikan peluang besar terjadinya 

impulse buying,  kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi 

hambatan. 

4) Tempat parkir yang luas dan aman. 

5) Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian hari. 

6) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan 

7) Persaingan, yaitu lokasi pesaing 
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8) Peraturan pemerintah. 

Lokasi yang strategis membuat konsumen lebih mudah dalam menjangkau dan 

juga keamanan yang terjamin. Lokasi memegang peranan yang penting dalam 

melakukan usaha, karena berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha dengan pusat 

keramaian, mudah dijangkau, aman, bersih dan tersedianya tempat parkir yang luas, 

pada umumnya lebih disukai konsumen (Lupiyoadi, 2001). 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi penjualan, artinya adanya 

aktifitas pemasaran untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, membujuk 

atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, memberi dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan (Tjiptono, 2000). 

Tjiptono (2004) menyatakan tujuan pelaksanaan promosi, yaitu : 

1) Menumbuhkan presepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan 

2) Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada 

konsumen 

3) Mendorong pemilihan terhadap suatu produk 

4) Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk  

5) Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain 

6) Menanamkan citra produk pada perusahaan 

2.1.3 Keputusan Pembelian 

Sumarwan (2004) menyatakan bahwa keputusan pembelian adalah sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif yang pada akhirnya 
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menentukan pilihan dan melakukan pembelian. Konsumen akan memilih antara dua 

produk dan akan memutuskan produk mana yang akan dibeli. 

1. Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Sumarwan (2004) keputusan membeli atau mengkonsumsi suatu produk 

dengan merek tertentu akan diawali oleh langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif  

d. Menentukan alternatif pilihan 

e. Menentukan pilihan produk 

2. Tipe Pengambilan Keputusan Pembelian 

Utami (2010) menjelaskan tipe pengambilan keputusan pelanggan terbagi 

menjadi tiga jenis, yakni : 

a. Pemecahan Masalah Luas 

Pemecahan masalah luas didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan 

keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang 

cukup besar untuk meniliti dan menganalisis berbagai alternatif. 

b. Pemecahan Masalah Terbatas 

Pemecahan masalah terbatas adalah suatu proses pengambilan keputusan 

belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang cukup banyak. 

c. Pengambilan Keputusan Bersifat Kebiasaan 
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Pengertian pengambilan keputusan bersifat kebiasaan adalah proses keputusan 

belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu atau tanpa sadar dari 

konsumen dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Mengukur Keputusan Pembelian 

Kotler dan Keller (2009), menjelaskan bahwa dalam melaksanakan maksud 

pembelian, konsumen bisa mengambil lima sub pertimbangan keputusan pembelian 

yang diintikan sebagai berikut : 

a. Pilihan merek produk yang akan dibeli 

b. Pilihan tempat berbelanja 

c. Pilihan jumlah barang yang akan dibeli 

d. Pilihan waktu berbelanja 

e. Pilihan metode pembayaran. 

Utami (2010), menjelaskan terdapat beberapa pola berbelanja konsumen dalam 

pemenuhan kebutuhan mereka, pola berbelanja itu diantaranya adalah: 

a. Frekuensi belanja konsumen 

b. Kapan mereka berbelanja 

c. Dimana mereka memilih untuk berbelanja 

d. Alat pembayaran apa yang mereka pilih dalam berbelanja 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama Tema Penelitian Kesimpulan 

Sugiyono (2009) Metode Penelitian 

Bisnis (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D) 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala 

likert. Sugiyono (2009) menyatakan skala likert berinterasi 1-5 dengan 

pilihan jawaban.  

 

Penelitian ini menggunakan data 

skala likert yaitu memberi skor 

pada datanya. 

Prihartini dan 

Khotimah (2009) 

 

Formulasi isolat bakteri 

lignochloritik 

Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2009) didapatkan formula 

probiotik berbasis bakteri lignochloritik. Probiotik mempunyai 

kemampuan yang tinggi pada pertumbuhan, produksi dan aktivitas 

enzim. 

Bahwa probiotik berbasis dengan 

bakteri lignochloritik. Dimana 

probiotik memiliki kemampuan 

yang tinggi dalam pertumbuhan 

dan aktivitas degradasi. 

Lazuardi (2004) Penetapan 

PrioritasStrategi 

Pemasaran Susu Sapi 

 

Lazuardi (2004) melakukan penelitian mengenai analisis strategi bauran 

pemasaran susu pasteurisasi (studi kasus pada Mamalia Dairy Farm, Bogor). Alat 

analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Bauran pemasaran yang 

diterapkan adalah 4P (produk, harga, promosi,  dan distribusi). 

Analisis yang digunakan adalah 

analisis SWOT. 

 

Moghaddam dan 

Foroughi (2012) 

TheInfluence of 

Marketing Strategy 

Elements on Market 

Share of Firms 

Penelitian Moghaddam dan Foroughi (2012) diketahui bahwa dengan 

perkembangan yang progresif terbaru dalam industri petrokimia, 

beberapa pemain industri seperti produsen lembaran polimer telah 

meningkat dalam ukuran dan di pasar persaingan. Dalam lingkungan 

yang kompetitif dari pangsa pasar, sangat penting bagi perusahaan untuk 

melihat ke depan untuk faktor-faktor penentu pangsa pasar. 

Mengeksplorasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi pangsa 

pasar dan menunjukkan bahwa 

strategi pemasaran terdiri dari 

produk, harga, promosi, dan 

strategi tempat mempengaruhi 

pangsa pasar. 
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Nama Tema Penelitian Kesimpulan 

Wisnubroto dan 

Freitas (2013) 

Strategi Pemasaran 

Guna Meningkatkan 

Volume Penjualan 

dengan 

PendekatanTechnology 

Atlas Project Method 

Penelitian Wisnubroto dan Freitas (2013) diketahui bahwa peningkatan 

kualitas layanan dengan cara memberikan layanan pesan antar kepada 

konsumen, menjaga kualitas produk, memaksimalkan penampilan 

kemasan produk, menerima dan mengevaluasi saran dari konsumen. 

Konsumen memberikan saran. 

Santoso, Aprih dan 

Kunarto (2009) 

Analisis Pengaruh 

Faktor Internal 

Mahasiswa dan Bauran 

Pemasaran Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Teh 

Hasil penelitian menunjukan bahwa semua variabel bebas dapat 

mempengaruhi variabel terikat 

Variabel bebas dapat 

mempengaruhi variabel terikat 

Nasir (2008) StudiPerilaku 

Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Air Minum Aqua di 

Kota Surakarta 

Hasil penelitian menunjukan produk dan promosi mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan membeli konsumen sedangkan 

harga mempunyai pengaruh negative dan tidak berpengaruh terhadap 

keputusanpembelian. 

Produk memiliki pengaruh 

positif dibanding harga yang 

meiliki pengaruh negatif 

terhadap keputusan konsumen 
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Nama Tema Penelitian Kesimpulan 

Risaldi (2010) 

 

Analisis Perilaku 

Konsumen pada 

Pembelian Daging 

Ayam Ras (Broiler 

Chicken) Di Pasar 

Traditional dan Pasar 

Modern Kota Jember 

 

Risaldi (2010) teridentifikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

adalah faktor kualitas, faktor persepsi, faktor motivasi, faktor promosi, 

faktor lokasi, faktor fasilitas pendukung, serta faktor kemasan. 

Banyaknya faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan. 

 

 

 


