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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Sebuah merek yang terkenal dan terpercaya merupakan sebuah asset yang tidak 

ternilai. Oleh sebab itu konsumen dalam menggambil keputusan pembelian pasti akan 

mempertimbangkan banyak aspek, khususnya dalam pemilihan ponsel pintar dalam 

hal ini Iphone. Hal ini mendorong beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai 

pengambilan keputusan yang tersaji pada tabel tabel 2.1, sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama Judul 
Alat 

Analisis 
Hasil 

Adhe Rachmawan 

(2009) 

Analisis Faktor 

yang 

Dipertimbangkan 

Konsumen Dalam 

Pembelian Laptop 

Merek ACER ( 

Studi Pada 

Mahasiswa 

Informatika 

Universitas 

Muhamadyah 

Malang ) 

 

Analisis 

Faktor 

Faktor yang 

dipertimbangkan konsumen 

dalam pembelian laptop 

merek Acer adalah fiture 

produk, kualitas produk, 

produk tambahan, gaya dan 

desain, produk serta harga. 

Andi Sunardi 

(2005) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Dipertimbangkan 

Konsumen Pada 

Pembelian 

Handphone Bekas 

( Studi Di Malang 

Analisis 

Faktor 

Ada beberapa faktor yang 

dipertimbangkan konsumen 

dalam pembelian 

handphone di Malang plaza 

yaitu faktor jaminan yang 

meliputi garansi dan sinyal 

yang kuat, lalu faktor suara 



7 
 

Nama Judul 
Alat 

Analisis 
Hasil 

Plaza ) dan LCD yang masih 

bagus, lalu fasilitas meliputi 

daya tahan dan fitur yang 

tersedia. 

Mohammad ali 

(2009) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Dipertimbangkan 

Konsumen Dalam 

Keputusan 

Pembelian 

Handphone Nokia 

N Series (Studi 

Pada Pengguna 

Nokia N Series Di 

Kota Malang) 

Analisis 

Faktor 

Dari analisis yang telah 

dilakukan terdapat 5 faktor 

dalam pembelian Nokia N 

series yaitu kulitas produk, 

faktor layanan pelengkap, 

faktor harga, faktor jaminan 

produk, dan model produk. 

Faktor kualitas produk 

merupakan faktor yang 

paling di pertimbangkan 

dalam keputusan pembelian 

Nokia N series. 

Khozin Firdaus 

(2007) 

Analisis Faktor 

Atribut Produk 

dan Harga yang 

Dipertimbangkan 

Konsumen Dalam 

Pembelian 

Handphone 

CDMA(Code 

Division Multiple 

Access) Merek 

Nokia Di Nokia 

Profesional Center 

Malang 

Analisis 

Faktor 

Berdasarkan pada hasil 

penelitian bahwa faktor 

atribut produk dan harga 

keduanya dipertimbangkan 

oleh konsumen dalam 

membeli handphone 

CDMA. 

Sumber:Adhe Rachmawan(2009),Andi Sunardi(2005),Mohammad Ali(2009), 

Khozin(2007) 
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B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan tersebut. 

Pengertian perilaku konsumen ini sering dikacaukan dengan pengertian perilaku 

pembeli. Padahal perilaku konsumen lebih menunjukan kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlihat dalam pertukaran uang (atau kekayaan lain) dengan 

barang-barang dan jasa serta dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan 

kegiatan pertukaran itu. Pengertian kedua mempunyai arti yang lebih khusus yaitu 

perilku langanan (customer behavior), yang sering digunakan sebagai sebutan yang 

lebih inklusif dibandingkan perilaku konsumen  

Pada hal ini perusahaan dalam memasarkan produknya selalu dihadapkan suatu 

pertanyaan “mengapa konsumen membeli barang atau jasa tertentu?”, hal ini dapat di 

jelaskan pada tabel yang tersaji ditabel 2.2, sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Macam Peran dalam Perilaku Konsumen 

 Peran  Keterangan  

1  Intiator Individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu, 

atau yang mempunyai kebutuhan/keinginan tetapi tidak 

mempunyai wewenang untuk melakukannya sendiri 

2 Influencer Individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli baik 

sengaja atau tidak sengaja 

3 Decider  Individu yang memutuskan apakah membeli atau tidak, apa yang 

akan di beli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana 
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 Peran  Keterangan  

membelinya. 

4 Buyer Individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya 

5 User Individu mempergunakan produk atau jasa yang dibeli 

                 Sumber : Basu Swastha (1982) 

 Kotler dan Keller (2009 : 166) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organsisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002 : 6) 

mengartikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) 

dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan 

baanng,jasa,pengalaman, serta ide-ide. Hal ini tersaji dalam gambar 1.1 sebagai 

berikut : 

Gambar 1.1. Model Perilaku Konsumen 

 

 Sumber: Kotler dan Keller,2009 
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 Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Karakteristik Konsumen 

1. Budaya 

Budaya (culture) merupakan determinan dasar keinginan dan perilaku 

seseorang (Kotler dan Keller: 2009:165). Pemasar harus benar-benar 

memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap Negara untuk meemahami cara 

terbaik memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang baru. 

2.  Subbudaya  

terdiri dari kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil dan 

memberikan identifikasi serta sosialisai yang spesifik. Pada para 

anggotanya. Ada empat macam sub budaya menurut Kotler dan Keller 

(2009:166) yaitu kebangsaan agama, kelompok ras dan wilayah geografis. 

3. Sosial 

Menurut Engel (1994: 121), mengemukakan bahwa kelas 

sosibebekgorengal mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam 

perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka didalam pasar. Kelas 

sosialal merupakan beberapa kelompok yang ada dalam masyarakat, 

dimana setiap kelompok memiliki ciri yang khusus yaitu pada nilai, minat, 

dan tingkah laku yang sama. Kelas soal memiliki beberapa ciri menurut 

Kotker dan Keller (2009:168). Pertama orang-orang yang berada dalam 

masing-masing kelas cenderung mempunyai kemiripan dalam cara 

berpakaian, pola bicara, dan preferensi reaksional dibandingkan orang dari 
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kelas sosial yang berbeda. Kedua orang dianggap menduduki posisi yang 

lebih rendah atau lebih tinggi menurut kelas social. Ketiga kelompok 

variable, misalnya pekerjaan, penghasilan, kekayaan, pendidikan, dan 

orientasi nilai. Keempat kelas sosial seseorang dalam tangga kelas sosial 

dapat bergerak naik atau turun sepanjang hidup mereka. 

b. Faktor Sosial  

Faktor sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen seperti 

kelompok refrensi, keluarga, serta peran dan status (Kotler dan 

Keller,2009:170). 

a. Kelompok refrensi (reference group) seseorang adalah semua 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

Menurut Engel (1994:166) kelompok refrensi atau acuan 

memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat menjadi 

persfektif penentu mengenai bagaimana seseorang berfikir atau 

berperilaku. Jenis-jenis kelompok acuan, yaitu: 

1. Kelopok Primer VS Kelompok Sekunder 

Kelompok primer, pengaruh dan dampak terbesar biasanya 

digunakan oleh kelompok primer, yang didefinisikan sebagai 

agresi sosial yang cukup kecil untuk memungkinkan dan 

memudahkan interaksi bersemuaka (face to face) yang tidak 

terbatas. 
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Kelompok sekunder, jenis kelompok acuan ini memiliki 

interaksi semuka (tidak langsung). Contoh dari kelompok 

sekunder adalah asosiasi professional, serikat pekerja, dan 

organisasi komunitas. 

 

2. Aspirasi VS Disosiatif 

Kelompok aspirasi, terdapat satu keinginan untuk 

menggunakan norma, nilai, dan perilaku orang lain. 

Terkadang ada motifasi untuk perilaku sesuai dengan orang 

lai sebagai acuannya. Walaupun kerap tidak secara langsung, 

namun berperan dalam pilihan produk. 

Kelompok Disodiatif, pengaruh juga dapat digunakan oleh 

orang lain ketika individu dimotifasi untuk menghindari 

asosiasi, jadi berbanding terbalik dengan kelompok aspirasi. 

3. Formal VS Informal 

Kelompok formal, dicirikan dengan daftar anggota yang ada 

dan sudah dikenal secara tertulis. Kelompok informal, 

memiliki jauh lebih sedikit struktur dan mungkin didasarkan 

pada persahabatan atau asosiasi perguruan tinggi. 

Model proses pengaruh pribadi, terdapat 3 cara yang berbeda menurut 

Angel (1994:178) : 
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1. Teori mentes, menyatakan bahwa kelas bawah kerap berusaha 

menyamai perilaku rekan imbang mereka dari kelas yang lebih 

tinggi. Pengaruh dikirimkan kekayaan melalui “konsumsi yang 

mencolok”, dan secara vertical melalui kelas sosial, khususnya 

dalam bidang mode dan gaya baru. Mereka yang berada di kelas 

ynag lebih tinggu mengekspresikan perilaku mereka ditiru, bila 

mungkin, oleh mereka yang berada didalam stara sosial yang 

lebih rendah. 

2. Arus dua langkah, pengaruh ini menjelaskan bawha ada gagsan 

baru, dan pengaruh lain mengalir dari mereka media masa 

menuju pemberi pengaruh yang pada gilirannya, meneruskan 

secara lisan/ langsung kepada yang lebih pasif dalam mencari 

informasi dan jauh lebih sedikit terpapar pada media masa dan 

sumber lain. 

3. Interaksi banyak tahap, dalam proses ini dalam suatu 

perkumpulann, mereka saling mempengaruhi satu sama lain. 

b. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok 

refrensi utama yang paling berpengaruh. 

c. Setiap peran menyandang status, peran terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dapat dilakukan seseorang. Orang akan memilih produk 
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yang mencerminkan peran serta status actual, maupun statusyang 

diinginkan dalam masyarakat. 

c. Faktor Pribadi 

 keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi, sebagai 

berikut: 

a. Faktor usia dimana pada setiap perbedaan usia berbeda pula selera 

konsumen selama hidupnya, baik selera pakaian, perabotan dan 

rekreasi. 

b. Pekerjaan dan ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi serta 

pilihan produk yang akan dibeli konsumen. Pemasar berusaha 

mengidentifikasi minat kelompok pekerjaan. Pilihan produk sangat 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi berdasarkan penghasilan yang 

dapat dibelanjakan, utan, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap 

pengeluaran dan tabungan (Kotler dan Keller,2009 :173). 

c. Kepribadian dan konsep diri akan mempengaruhi keputusan 

pembelian sesuai dengan karakter pembeli. Shiffman dan Kanuk 

(2007:107) mendefinisikan kepribadian sebagai kerakteristik 

pisikologis yang menentukan dan mencerminkan bagaimana 

seseorang merespon lingkungannya. 

d. Gaya hidup dan nilai yang dimiliki dari orang-orang sunnudaya, kelas 

sosial, dan pekerjaan yang sama memungkinkan mempunyai gaya 

hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup menunjukan seluruh pola 
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kegiatan dan interaksi seseorang didunia (Kotler dan Amstrong 

2007:210). 

d.  Faktor Pisikologi 

  Tugas pemasar yaitu mengerti apa yang terjadi pada kesadaran 

konsumen antar kemunculan rangsangan pemasaran dari luar dan 

keputusan pembelian akhir. Empat proses pisikologis menurut Kotler dan 

Keller (2009:170) diantaranya motifasi, persepsi, pembelajaran, dan 

memori mempengaruhi respon konsumen secara fundamental. 

a. Motifasi 

Motifasi merupakan suatu kebutuhan yang cukup kuat dan 

mendorong orang agar dapat mencari solusi dari kebutuhan 

tersebut.motifasi dapat diartikan sebagai kekuasaan 

mengendalikan individu untuk bertindak. Kekuatan 

menghasilkan suatu perasaan untuk mendapatkan kebutuhan 

yang belum terpenuhi. Terdapat beberapa teori mengenai 

motifasi (Kotler dan Keller, 2009 : 170): 

1. Teori Freud, dapat memahami secara penuh motivasinya 

sendiri. Ketika seseorang mengamati merek tertentu, ia 

tidak hanya bereaksi terhadap kemampuan yang 

dinyatakan produk tersebut, tetapi juga terhadap tanda 

lain teori ini mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis 

yang membentuk perilaku seseorang sebagian besar 
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adalah ketidaksadaran, dan seseorang tidak yang kurang 

disadari seperti bentuk, ukuran, berat, bahan, warna dan 

nama merek. 

2. Teori Maslow, teori ini menjelaskan mengapa seseorang 

didorong oleh kebutuhan tertentu dan pada waktu 

tertentu. Seseorang akan berusaha memuaskan kebutuhan 

terpentingnya dahulu, setelah berhasil orang tersebut 

akan memenuhi kebutuhan penting selanjutnya. 

Kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki, yang paling 

mendesak sampai yang kurang mendesak. 

a. Kebutuhan fisiologis (makanan, air, tempat 

berlindung). 

b. Kebutuhan keamanan (keamanan, perlindungan) 

c. Kebutuhan sosial (rasa memiliki, cinta) 

d. Kebutuhan penghargaan diri (penghargaan diri,    

pengakuan, status) 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (pengembangan dan 

realisasi diri) 

b.  Persepsi 

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 179) persepsi (perception) 

adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan 

menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan 
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gambaran dunia yang berarti. Orang yang termotivasi siap untuk 

bertindak, setiap tindakan dipengaruhi oleh pandangan atau 

persepsi konsumen, dan persepsi konsumen mempengaruhi 

perilaku aktual konsumen. 

 

c.  Pembelajaran 

Pembelajaran dalam faktor psikologis meliputi perubahan 

perilaku yang terjadi pada diri seseorang yang didasarkan pada 

pengalaman. 

 

d.  Memori 

Segala informasi yang kita dapatkan dapat berakhir di memori 

jangka panjang. Menurut Kotler dan Keller (2009 : 181) 

pandangan struktur memori jangka panjang yang paling diterima 

secara luas mengasumsikan kita membentuk beberapa model 

asosiatif. Misalnya, memori jaringan asosiatif menjelaskan 

pengetahuan merek konsumen sebagai informasi tersimpan yang 

terhubung.Kekuatan dan organisasi asosiasi akan menjadi hal 

yang penting dari informasi yang dapat kita ingat tentang merek. 

Asosiasi merek (brand association) terdiri dari semua pikiran, 

perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan 

semua yang berkaitan dengan merek. 
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2. Proses Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2009: 184) 

terdapat lima tahap yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian. Perusahaan 

harus cermat dalam memahami proses keputusan pembelian secara 

menyeluruh untuk mempertahankan produk yang dipasarkan. Berikut tahap 

keputusan pembelian (Kotler dan Keller, 2009: 178) : 

a. Pengenalan Masalah 

Konsumen memiliki masalah yang berkaitan dengan 

kebutuhannya, kebutuhan akan suatu produk atau jasa. Maka konsumen 

akan mencari solusi produk apa yang dibutukan dan dibeli oleh konsumen. 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal (Kotler dan 

Keller, 2009 : 185). 

b. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi untuk mengetahui dan mempelajari produk 

yang ingin dibeli, dan sebagai acuan dalam pemilihan produk yang paling 

tepat dalam pembelian konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009 : 185) 

keterlibatan dengan pencarian dapat dibedakan menjadi dua tingkat yaitu 

perhatian tajam, dan informasi aktif. Pada tingkat perhatian tajam 

seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang sebuah 
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produk. Pada tahap pencarian informasi aktif yaitu dengan mencari bahan 

bacaan, menelpon teman, melakukan kegiatan online, dan mengunjungi 

toko untuk mempelajari produk tersebut. Konsumen terbagi menjadi 

empat kelompok menurut sumber informasi utama (Kotler dan Keller, 

2009 : 185) : 

 

1. Pribadi seperti keluarga, teman, tetanggga, rekan. 

2. Komersial seperti iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

tampilan. 

3. Publik seperti media massa, organisasi pemeringkatan konsumen. 

4. Eksperimental sepertipenanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi pilihan produk yang memiliki kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat pada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu dalam memahami proses 

evaluasi: Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu  dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut 

dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang 

diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. 
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d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar 

merek dalam kumpulan pilihan dan membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai.  

e. Perilaku PascaPembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen mungkin akan 

membandingkan produk yang dibelinya dengan produk pada perusahaan 

lain. Komunikasi pemasaran seharusnya memasok keyakinan dan evaluasi 

yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman 

tentang merek tersebut. Karena tugas pemasar tidak berakhir pada 

pembelian saja, namun pemasar harus mengamati kepuasan 

pascapembelian, tindakan pascapembelian, dan penggunaan produk pasca 

pembelian.  

1. Kepuasan pascapembelian merupakan fungsi kedekatan antara harapan 

dan kinerja anggapan produk. 

2. Tindakan pascapembelian 

3. Penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian 

3. Bauran Pemasaran (marketing mix) 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah perangkat alat pemasaran 

taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh firm untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan pasar sasaran. Bauran pemasaran adalah semua faktor 

yang dapat dikuasi oleh seseorang manajer pemasaran dalam rangka 
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mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa (Agustina, 

2011 : 81 ). Faktor-faktor yang berada dalam bauran pemasaran, yaitu: 

produk, harga, tempat dan promosi. 

a. Produk 

Produk merupakan elemen awal dari bauran pemasaran, segala 

sesuatu yang ditawarkan ke pasar agar mendapatkan perhatian, dibeli, dan 

dikonsumsi dalam pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen. 

Menurut Agustina (2011 : 81) produk adalah sesuatu yang ditawarkan 

pada pasar baik produk nyata ataupun produk tidak nyata (jasa) sehingga 

dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada 2 macam 

kelompok produk menurut Agustina (2011 : 81), yaitu: 

1. Consumer’s Goods atau Organisasi Konsumsi, barang yang digunakan 

secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. 

2. Convenience Goods (kemudahan dalam memperoleh), tipe barang ini 

dapat dengan mudah konsumen temukan, karena biasanya ditemukan 

pada sekeliling konsumen. Menurut Agustina (2011 : 82), 

Convenience Goods ialah barang-barang yang dapat dibeli/dikonsumsi 

oleh konsumen dimana dalam memperoleh barang tersebut konsumen 

tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit, karena barang-barang 

tersebut biasanya berada disekeliling konsumen. Contoh: beras, gula, 

odol, sikat gigi, rental komputer maupun cuci sepeda motor. 
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3. Shopping Goods, tipe barang selanjutnya, konsumen mengadakan 

analisis perbandingan dari toko satu ke toko yang lain. Agustina (2011 

: 82) mengatakan bahwa Shopping Goods merupakan barang-barang 

yang dibutuhkan konsumen dimana dalam memperoleh barang 

tersebut konsumen perlu mengadakan penelitian terlebih dahulu atau 

perbandingan dari satu toko/display ke toko yang lain. Yang 

dibandingkan : kualitas, jenis, desain, harga. 

4. Fashion Goods, seperti pakaian, sepatu, aksesoris. 

5. Service Goods, seperti alat-alat rumah tangga, tempat tidur. 

6. Bulk Goods, seperti barang yang dibeli dalam jumlah besar.Contoh: 

pasir, batu bata tetapi kebutuhan sendiri, jasa (dokter, laboratorium, 

asuransi, travel, rumah sakit). 

7. Speciality Goods, barang yang dibeli konsumen dimana saat 

pembelian para konsumen memerlukan daya upaya khusus (menabung 

dulu, jarak/lokasi jauh). Contoh: TV, mobil, buah apel Malang 

maupun mangga Probolinggo. 

8. Industrial Goods atau Barang Produsen, barang yang dibeli untuk 

diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam 

proses pengolahan lebih lanjut. 

a. Raw materials (bahan-bahan mentah) seperti besi, baja, kapas, 

kayu. 

b. Fabricating materials (bahan kebutuhan pabrik) seperti tekstil. 
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c. Operating supplies (bahan-bahan kebutuhan operasi) seperti 

bensin, solar dan oli. 

d. Instalasi (peralatan vital) seperti mesin penggiling tebu pada 

pabrik gula, mesini tenun daripabrik tekstil. 

e. Accessory equipment (peralatan tambahan) seperti trailer, alat-alat 

pengangkut barang dari darat ke kapal. 

Ada beberapa macam perlakuan produk agar permintaan terhadap 

produk meningkat, antara lain: 

a. Packing. Pengemasan barang dengan tujuan melindungi barang agar 

tidak rusak dan tetap utuh. Pembungkusan produk dengan tepat agar 

terjaga keamanan produk sampai ditangan konsumen. Packaging yaitu 

pengemasan yang didesain secara menarik dan lucu agar menarik 

perhatian konsumen, kemudian membeli produk. 

b. Branding. Nama atau simbol yang digunakan oleh perusahaan agar 

konsumen mengenali produk tersebut. Branding juga berguna bagi 

perusahaan agar dapat  

c. Labelling. Selembar kertas , metal atau benda lain memperkenalkan 

produknya dan membedakan dengan produk lain. yang merupakan 

bagian dari kemasan dibubuhkan untuk memberikan informasi tentang 

produk atau tentang penjualnya. 

d. Warranty (garansi). Suatu jaminan yang diberikan oleh produsen pada 

barang yang terbeli namun tidak sesuai pesanan keinginan konsumen, 
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dengan garansi ini produsen memberikan suatu kepastian lebih 

meyakinkan konsumen. 

e. Service. Suatu aktifitas yang ditawarkan pada konsumen dan tidak 

menghasilkan suatu kepemilikan. 

Pengembangan suatu produk melibatkan manfaat yang ditawarkan 

pada produk tersebut. Manfaat ini dikomunikasikan dan diserahkan oleh 

atribut produk seperti mutu, feature, dan desain. Menurut Nehma (2011 : 

96) keputusan atas atribut sangat mempengaruhi reaksi konsumen 

terhadap produk. 

a. Mutu Produk, merupakan salah satu alat posisioning pemasar yang 

penting, dimana kemampuan suatu produk untuk meragakan 

fungsinya. Mutu produk menyangkut pada ketahanan umum produk, 

reliabilitas, presisi, kemudahan pengoperasian, dan perbaikan serta 

atribut bernilai lainnya. 

b. Product Feature, merupakan suatu alat bersaing untuk 

mendiferensiasikan produk perusahan dari produk pesaing. Perusahaan 

dapat menciptakan model tingkat lebih tinggi dengan menambahkan 

feature. 

c. Desain Produk, merupakan konsep yang lebih besar dari gaya suatu 

produk. Desain produk dapat meningkatkan nilai pelanggan, menarik 

perhatian konsumen, memikat mata dan memberikan inspirasi. Desain 
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juga dapat menjadi alat yang sangat potensial untuk 

mendiferensiasikan dan memposisikan produk dan jasa perusahaan. 

b. Harga 

Strategi harga sangat menentukan jatuh bangunnya perusahaan. 

Maka perusahaan harus pandai dalam mengetahui faktor mempengaruhi 

dalam penetapan harga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor internal 

a. Tujuan Pemasaran Perusahaan 

Faktor ini merupakan faktor utama dalam penetapan harga, tujuan 

ini meliputi maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan 

kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan 

tanggungjawab sosial dan lain-lain. 

b. Strategi Bauran Pemasaran 

Harga salah satu bagian dari bauran pemasaran, faktor ini harus 

saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya. 

c. Biaya 

Biaya merupakan faktor utama dalam menentukan harga minimal 

yang harus ditetapkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. 

Dengan biaya perusahaan harus dapat menutup semua biaya yang 

dikeluarkan. 

d. Organisasi 
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Pihak manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi atau 

perusahaan yang harus menetapkan harga. Setiap perusahaan 

menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-

masing. Pihak yang berpengaruh dalam penetapan harga biasanya 

adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan dan 

akuntan. 

 

 

2. Faktor eksternal 

a. Pengaruh dari struktur pasar yang dihadapi, antara lain: 

1. Persaingan murni (pasar tradisional) dan persaingan sempurna 

(informasi lebih luas, supermarket), ciri-cirinya seperti banyak 

pembeli dan penjual, tidak ada yang bisa mempengaruhi harga, 

pembeli dan penjual merupakan pihak yang mengikuti harga, 

pembeli dan penjual merupakan pihak yang mengikuti harga 

(price taker) bukan pihak yang menetapkan harga (price 

maker), tidak ada hambatan untuk masuk pasar, mobilitas 

faktor produksi/ jasa sangat tinggi. 

2. Persaingan monopolistik, ciri-cirinya sepertiada beberapa 

penjual dan pembeli, ada hambatan untuk masuk pasar, 

disebabkan oleh adanya keunggulan teknologi, adanya modal 

besar, hak paten dan perijinan, karena adanya beberapa penjual 



27 
 

dan barang yang ditawarkan memiliki kelebihan dari segi harga 

kualitas, merek personal selling (sehingga dapat menentukan 

harga/price maker). 

3. Persaingan oligopolistik, ciri-cirinya seperti sedikit penjual, 

banyak pembeli, adanya hambatan dalam memasuki industry. 

Karena ada hak paten, kebutuhan modal yang besar, 

pengendalian bahan baku karena perusahaan terkenal/lama, 

lokasi yang strategis, perusahaan harus memberikan perhatian 

penuh terhadap taktik bersaing dan keinginan pelanggan 

sehingga perlu market share dan promosi. 

4. Monopoli murni, hanya ada satu penjual, karena ada legalisasi 

dari pemerintah, harga ditetapkan secara berbeda menurut 

kasusnya, jika barang yang dijual merupakan barang vital 

maka akan ditetapkan harga yang terjangkau bagi masyarakat, 

sedangkan persaingan monopoli hanya terdapat satu atau dua 

perusahaan swasta yang sudah mendapat legalisasi dari 

pemerintah dengan tujuan memperluas usahanya dan 

menetapkan harga yang sesuai. 

b. Persaingan 

Persaingan harga dalam industri terletak pada konsumen yang akan 

membandingkan harga produk perusahaan A dengan produk 
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perusahaan lainnya. Menurut Nembah F.H.G (2011: 146), strategi 

penentuan harga dapat menentukan pula jalannya persaingan. 

c. Unsur-unsur lingkungan eksternal yang lain.

Selain faktor-faktor diatas, perusahaan perlu juga

mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi ekonomi (resesi,

inflasi, tingkat suku bunga), aspek sosial (kepedulian terhadap

lingkungan) dan kebijakan/ peraturan pemerintah.

Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam 

menentukan kebijakan penetapan harganya. Terdapat enam langkah pada 

rincian prosedur menurut Kotler dan Keller (2009 : 75), yaitu: (1) memilih 

tujuan penetapan harga, (2) menetukan permintaan, (3) memperkirakan 

biaya, (4) menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, (5) memilih 

metode penetapan harga dan (6) memilih harga akhir. 

c. Tempat

Lokasi dekat dan jauh dapat mempengaruhi biaya produksi 

perusahaan (Agustina : 2011). Menurut Warren J. Keegan (2003 : 124) 

saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau 

pemakai industri. Saluran distribusi sangat membantu dalam hal 

memperlancar usaha perusahaan. 

Adanya perantara pemasaran berguna dalam melepaskan sejumlah 

pengendalian atas cara dan kepada siapa produk itu dijual. Manfaat dan 
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fungsi adanya perantara fungsi distribusi, yaitu (1) alat memperlancar 

keuangan bila menggunakan saluran distribusi (agen). (2) sebagai alat 

komunikasi  dalam pemberian informasi/ masukan dari agen mengenai 

respon pelanggan dan (3) sebagai alat bantu penjualan/ promosi. 

d. Promosi 

Promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran, dimana promosi 

merupakan suatu usaha mengajak, membujuk dan memberikan informasi 

pada pelanggan akan suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Menurut Agustina (2011 : 127) komunikasi pemasaran adalah aktifiktas 

pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi 

atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan promosi secara lebih 

rinci antara lain (Agustina, 2011 : 129): 

a. Menginformasikan yaitu berupa: 

1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk. 

2. Memperkenalkan cara pemakaian baru dari suatu produk baru. 

3. Menyampaikan perubahan harga pada pasar. 

4. Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

5. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

6. Meluruskan kesan yang salah. 

7. Mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli. 
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8. Membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk pelanggan sasaran, yaitu untuk: 

1. Membentuk pilihan merek. 

2. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu. 

3. Mengubah presepi pelanggan terhadap atribut produk. 

4. Mendorong pembeli agar membeli saat itu juga. 

5. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. 

c. Mengingatkan, yaitu terdiri dari: 

1. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat. 

2. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

3. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

4. Menjaga ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

Secara umum bentuk-bentuk promosi mempunyai bentuk yang 

sama, namun setiap bentuk masih dapat dibedakan berdasarkan spesifikasi 

tugasnya (Agustina, 2011 : 130). Spesifikasi tugas sebagai berikut: 

 

1. Penjualan Perorangan (Personal selling) 

Merupakan komunikasi langsung antara penjual dan 

pelanggan/ calon pelanggan untuk memperkenalkan atau 

mempresentasikan kepada pelanggan dan memberikan informasi 
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produk sehingga pelanggan membeli produk. Menurut Agustina (2011 

: 130) penjualan perorangan merupakan komunikasi langsung antara 

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan 

terhadap produk sehingga mereka mencoba dan membeli produk. 

Menurut Nehma F.H.G (2011 : 190) penjualan perorangan merupakan 

presentasi perorangan oleh wiraniaga (orang di bagian sales dan 

marketing) perusahaan untuk penjualan dan hubungan dengan 

pelanggan. 

2. Periklanan (Advertising) 

Menurut Nehma F.H.G (2011 : 190) periklanan merupakan 

bentuk presentasi nonpersonal dan promosi barang, jasa, dan gagasan 

yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sasaran periklanan pada pasar 

tertentu, ditujukan pada peningkatan (Agustina, 2011 : 130). (1) 

Kesadaran; (2) Mengingatkan; (3) Mengubah sikap tentang 

penggunaan bentuk produk; (4) mengubah persepsi tentang pentingnya 

atribut merek; (5) mengubah keyakinan tentang merek; (6) 

Mengukuhkan sikap. Iklan yang efektif meliputi tiga persyaratan yang 

utama menurut Agustina (2011 : 132), yaitu: 

a. Desirability (kemungkinan disukai) 

Kriteria penggunaa kemungkinan disukai hanyalah sekedar cara 

untuk mengatakan bahwa perusahaan harus berusaha menekankan 
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pada atribut-atribut penentu dimana perusahaan tersebut memiliki 

keunggulan. Jika syarat ini merupakan masalah  maka bisa diganti 

dengan kegunaan produk. 

b. Ecsclusiveness (eksklusivitas) 

Syarat ini bisa diperlihatkan melalui perbandingan baik secara 

langsung maupun tidak langsung apabila perbedaan produk telah 

diketahui (baik yang nyata maupun yang berdasarkan persepsi). 

c. Believability (kemungkinan dipercayai) 

Syarat ini akan menjadi sangat penting ketika manfaat dan atribut 

produk sulit untuk didemontrasikan, memerlukan perubahan yang 

besar dalam pola pemakaian atau sengat subyektif. 

Gaya penyampaian himbauan iklan merupakan cara untuk 

memperkuat makna himbauan agar pembeli terbujuk ingin 

membeli.Terdapat beberapa bentuk gaya penyampaian himbauan iklan 

menurut Agustina (2011 : 133), yaitu: 

a. Humor 

b. Asosiasi simbiotik dapat berfungsi sebagai alat untuk 

mendramatisasi atribut atau manfaat yang tidak nyata dengan 

menghubungkan suatu produk atau jasa dengan objek yang nyata. 

c. Testimonial berfungsi untuk mendukung kemungkinan 

dipercayainya suatu manfaat dengan menggunakan tokoh-tokoh 

terkenal yang berkaitan dengan kategori produk (dalam pekerjaan 
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dan reputasi) atau mempunyai kredibilitas khusus tertentu dengan 

segmen target. 

d. Cuplikan peristiwa (sliceoflife) menggambarkan bahwa pembeli 

dalam situasi pemecahan masalah adalah serupa dengan 

demonstrasi produk, sebagai alat untuk memperhatikan manfaat 

produk. 

 

3. Publisitas 

Membangun citra perusahaan yang baik pada khalayak 

masyarakat dengan publikasi. Menurut Agustina (2011 : 139) 

publisitas merupakan pemanfataan nilai-nilai berita yang terkandung 

didalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang 

bersangkutan. Bagian publisitas menggunakan berbagai alat untuk 

mencapai tujuan tersebut, yaitu: hubungan pers, publisitas produk, 

komunikasi perusahaan, lobbying, dan bimbingan. 

4. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan dilakukan untuk merangsang pembeli untuk 

segera membeli suatu produk perusahaan tersebut. Menurut Agus 

(2012 : 55) promosi penjualan yaitu berbagai insentif jangka pendek 

untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk dan 

jasa. Promosi penjualan dapat dilakukan oleh penjual dapat 
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dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diantaranya 

(Agustina, 2011 : 134): 

a. Customer promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan 

untuk merangsang pelanggan untuk membeli. 

b. Trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

merangsang pedagang grosir, pengecer eksportir dan importer 

untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. 

c. Sales promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memotivasi armada penjual. 

d. Business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memperoleh pelanggan baru dan menjual lebih banyak kepada 

pelanggan lama. 

Penetapan sasaran promosi penjualan bertujuan untuk 

memberikan pedoman dalam memilih promosi penjualan yang sesuai 

dan menetapkan dasar guna menilai program. Terdapat sasaran-

sasaran promosi penjualan dan pilihan jenis programnya menurut 

Agustina (2011 : 143), yaitu: 

a. Sasaran merangsang permintaan, alternatif program: hadiah gratis, 

kupon surat untuk informasi, penawaran lewat katalog, pameran, 

demonstrasi. 

b. Sasaran mencoba produk, alternatif program: kupon, potongan 

harga khusus, contoh gratis perlombaan/ kontes maupun premium. 
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c. Sasaran pembelian ulang, alternatif program: kupon dalam 

kemasan, kupon potongan harga, premium untuk kontinuitas. 

d. Sasaran membina lalu lintas pengunjung, alternatif program: 

penjualan khusus, obral khusus mingguan, kegiatan-kegiatan 

hiburan, kupon pengecer, premium. 

e. Sasaran membina persediaan, alternatif program: kemasan ganda, 

harga khusus untuk pemberian ganda, bantuan untuk menata di 

rak, uang kembali. 

f. Sasaran dukungan promosi, alternatif program, kotak peraga yang 

dapat dipakai kembali, kontes penjualan bagi tenaga penjual 

distributor, bantuan promosi, promosi bersama. 

5. Direct Marketing 

Menurut Agustina (2011 : 145) direct marketing merupakan 

sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu 

atau beberapa media iklan untuk menimbulkan tanggapan/respon 

terukur atau transaksi di sembarang lokasi. Menurut Agus (2012 : 183) 

pemasaran langsung adalah pendekatan pemsaran yang bersifat bebas 

dalam menggunakan saluran distribusi dan komunikasi pemasaran, 

yang memungkinkan perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam 

berhubungan dengan konsumen. 
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6. Kerangka Pikir 

Varibel nyata yang diperoleh dari hasil prasurvei yang telah 

dilakukan kepada 35 pembeli Iphone Rekondisi, survey di lakukan 

dengan menanyakan alasan konsumen membeli Iphone rekondisi. 

Terdapat 13 variabel dari hasil prasurvei yang tersaji pada gambar 2.1, 

sebagai berikut : 

                                       Gambar 2.1 

                               Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Prasurvei 

Variabel 

Harga Iphone rekondisi murah (X1)  

Iphone rekondisi selalu tersedia 

meskipun produk sudah tidak di 

produksi oleh pabrik  (X2)  

Banyak orang yang menggunakan 

Iphone (X3) 

Iphone merupakan merek yang keren  

(X4) 

Casing Iphone rekondisi mulus (X5) 

Kualitas Iphone rekondisi bagus (X6) 

Lebih mudah menemukan Iphone 

rekondisi (X7) 

Fitur Iphone rekondisi lengkap (X8) 

Touchscrean Iphone rekondisi baik (X9) 

Fungsi Iphone rekondisi sesuai dengan 

yang di harapkan (X10) 

Kepemilikan Iphone menunjukan status 

sosial yang tinggi (X11) 

Sebelum membeli tidak mengetahui jika  

Iphone rekondisi awet (X12) 

Iphone merupakan Produk yang sangat 

terbatas (limited). (X13) 

 

Analisis 

Faktor 

Faktor 

F1 

F2 

F3 

dst 
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