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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam 

menunjang penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada 3 hasil penelitian 

terdahulu yang di jadikan referensi untuk menunjang penelitian ini. Berikut 

penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
Judul Peneliti Variabel Metpen Hasil 

The effects of 
mcdonald’s 
breakfast menu 
marketing 
communications 
exposure and 
product image 
towards the 
purchased 
decision 

Martia 
Mutiara 
Tasuki 
(2013) 

 Marketing 
communications 
- Advertising 
- Events  
- Public 

relations and 

publicity 
- Direct 

marketing 
 Product image 
 Purchase 

decisions. 

 Metode 
survey 

 Penelitian  
kuantitatif. 

 Uji t, uji f 

Pengaruh 
Marketing 
communication 
terhadap keputusan 
pembelian 
menunjukan nilai 
yang signifikan. 
Terdapat pengaruh 
yang signifikan 
antara variabel x 
dan y yaitu 
komunikasi 
pemasaran menu 
breakfast 
McDonalds dan 
citra produk 
terhadap keputusan 
pembelian. 
Pengaruhnya 
sebesar 25,9%. 

The Influence of 
Service 
Marketing Mix 
on Customer  

Ofosu 
Amofah. Et. 
al. (2016) 

 Service 
marketing mix 
- Product 
- Place 

 Penelitian 
kuantitatif 

 (SPSS) 
 

Hubungan bauran 
pemasaran jasa 
berpengaruh pada 
konsumen dalam   



8 
 

Judul Peneliti Variabel Metpen Hasil 

Choice of 
Repeat 
Purchase of 
Restaurant in 
Kumasi, Ghana 

 - Price 
- Marketing 

communica
tion 

- Procces 
- Physical 

evidence 
- People  

 Customer 
RepeatPurchase 

 Chi-square 
 Korelasi 

Koefisien 
berganda   

 Uji t, uji f 

membeli kembali  
Marketing 
communication  ( χ 
2 = 96,465; p 
<0,01) memiliki 
pengaruh 
terbesar terhadap 
keputusan 
pelanggan untuk 
mengulang 
pembelian. 

Analisis 
pengaruh 
people, physical 
evidence, dan  
product 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
konsumen di 
Comedy Kopi 
Surabaya Town 
Square (Sutos) 

Angelique 
Verona 
Wijaya dan 
Christina 
Siswanto 
(2013) 

 People  
 Physical 

Evidence  
 Product  
 Keputusan 

Pembelian 

 Penelitian 
Kuantitatif  

 Analisi 
linear 
berganda 

 Uji asumsi 
klasik  

 Uji F dan 
Uji T 
 

Secara simultan 
Variabel bebas 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian. Hasil 
uji t variabel bebas 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian 
konsumen pada 
Comedy Kopi 
Surabaya Town 
Square (Sutos). 

Pengaruh 
Komunikasi 
Pemasaran dan 
Bukti Fisik 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian Pada 
kafe Warsu 2 
Malang 

Achmad 
Kasiani 

 Komunikasi 
pemasaran 

 Bukti Fisik  
 Keputusan 

Pembelian 

 Penelitian 
Kuantitaf 
asosiatif 
kausal 

 Analisis 
linear 
berganda 

 Asumsi 
klasik  

 Uji F, Uji T, 
dan Uji 
Dominan 

 



9 
 

Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan 

dan persamaan terdapat pada metode yang dipakai dalam masing-masing 

penelitian, perbedaannya dalam penelitian ini adalah objek penelitian. 

Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan 

variabel komunikasi pemasaran dan bukti fisik. 

B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Umar (2007) mengatakan perilaku konsumen didefenisikan sebagai 

suatu tindakan yang langsung mendapatkan, mengkonsumsi serta 

menghabiskan produk/jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului 

dan menyusul tindakan tersebut. Sedangkan Anoraga (2004) menyatakan 

bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui 

pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian dan penentuan produk 

atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. 

Kotler & Keller (2009) menyatakan perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, ataupun pengalaman 

memuaskan kebutuhan mereka.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Kotler & Keller (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen adalah faktor budaya, faktor sosial, pribadi, psikologis. Sebagian 

faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Faktor Budaya  

Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi dan 

perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan 

memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku 

konsumen. Pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh:  

a) Budaya  

Budaya adalah keseluruhan yang kompleks meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, kebiasaan, dan 

setiap kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh setiap orang 

sebagai anggota masyarakat termasuk dalam budaya ini adalah 

pergeseran budaya serta nilai nilai dalam keluarga. Sub budaya. Sub 

budaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai terpisah 

berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Sub 

budaya termasuk nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah 

geografis. 

b) Kelas sosial  

Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen 

dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat dan 

tingkah laku yang serupa. 
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2) Faktor Sosial  

Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif 

homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang 

anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas 

sosial ditentukan oleh satu faktor tunggal, seperti pendapatan, tetapi 

diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, 

kekayaan dan variabel lain. Dalam beberapa sistem sosial, anggota dari 

kelas yang berbeda memelihara peran tertentu dan tidak dapat mengubah 

posisi sosial mereka. Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial, yaitu:  

a) Kelompok  

Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi 

untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Beberapa 

merupakan kelompok primer yang mempunyai interaksi reguler tapi 

informal-seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan sekerja. 

Beberapa merupakan kelompok sekunder, yang mempunyai 

interaksi lebih formal dan kurang reguler. Ini mencakup organisasi 

seperti kelompok keagamaan, asosiasi profesional dan serikat 

pekerja. 

b) Keluarga  

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam, 
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pemasar tertarik dalam peran dan pengaruh suami, istri dan anak-

anak pada pembelian berbagai produk dan jasa. 

c) Peran dan status  

Peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan 

seseorang menurut orang-orang yang ada disekitarnya. Setiap peran 

membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan 

oleh masyarakat. Orang seringkali memilih produk yang 

menunjukkan statusnya dalam masyarakat. 

3) Faktor Pribadi  

Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis 

seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan 

yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan 

membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu: 

a) Umur dan tahap daur hidup  

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama 

masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabot dan rekreasi 

sering kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh 

tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh 

keluarga sesuai dengan kedewasaannya.  
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b) Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibelinya. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. 

Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam 

memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu. 

c) Situasi ekonomi  

Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan 

produk. Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan mengamati 

kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan dan tingkat 

minat. Bila indikator ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat 

mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, memposisikan 

kembali dan mengubah harga produknya. 

d) Gaya hidup  

Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas 

(pekerjaan, hobi, berbelanja, olah raga, kegiatan sosial), minat 

(makanan, mode, keluarga, rekreasi) dan opini yang lebih dari 

sekedar kelas sosial dan kepribadian seseorang, gaya hidup 

menampilkan pola bereaksi dan berinteraksi seseorang secara 

keseluruhan di dunia. 
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e) Kepribadian dan Konsep Diri  

Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku 

membelinya. Kepribadian mengarah pada karakteristik psikologi 

unik yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan bertahan 

lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Kepribadian biasanya 

diuraikan dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya diri, dominasi, 

kemudahan bergaul, otonomi, mempertahankan diri, kemampuan 

menyesuaikan diri, dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat 

untuk menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk 

atau merek tertentu. 

4) Faktor Psikologis  

Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan 

dimana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan 

pengaruh dimasa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan 

datang. Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi 

oleh faktor psikologi yang penting:  

a) Motivasi  

Para peneliti motivasi mengumpulkan informasi mendalam 

dari sekelompok kecil sampel konsumen untuk mengetahui motif 

yang lebih dalam untuk pilihan-pilihan produk mereka. Mereka 

menggunakan wawancara mendalam tanpa arahan dan berbagai 

macam “teknik proyektif” untuk menanggalkan penjagaan ego yaitu 

teknik-teknik seperti asosiasi kata, penyelesaian kalimat, interpretasi 
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gambar dan bermain peran. Para peneliti motivasi telah 

mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang menarik dan kadang-

kadang aneh tentang apakah yang ada dibenak konsumen 

sehubungan dengan pembelian tertentu. Meskipun kadang-kadang 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan aneh, riset motivasi tetap 

bermanfaat sebagai alat bagi para pemasar untuk memahami 

perilaku konsumen secara lebih dalam.  

b) Persepsi  

Persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, 

mengorganisasikan dan mengintepretasikan informasi guna 

membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Seseorang yang 

termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut 

bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. 

c) Pengetahuan  

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah 

laku individual yang muncul dari pengalaman. Pentingnya praktik 

dari teori pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat 

membentuk permintaan akan suatu produk dengan 

menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan 

petunjuk yang membangkitkan motivasi, dan memberikan peranan 

positif. 
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d) Keyakinan dan sikap  

Melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Keduanya ini, pada waktunya mempengaruhi 

tingkah laku membeli. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang 

dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Keyakinan didasarkan pada 

pengetahuan yang sebenarnya, pendapat atau kepercayaan dan 

mungkin menaikkan emosi atau mungkin tidak.  

Pemasaran tertarik pada keyakinan bahwa orang yang 

merumuskan mengenai produk dan jasa spesifik, karena keyakinan 

ini menyusun citra produk dan merek yang mempengaruhi tingkah 

laku membeli yang mempengaruhi tingkah laku membeli. Bila ada 

sebagian keyakinan yang salah dan menghalangi pembelian, 

pemasar pasti ingin meluncurkan usaha untuk mengkoreksinya.  

Sikap menguraikan evaluasi, perasaan dan kecenderungan 

dari seseorang terhadap suatu obyek atau ide yang relatif konsisten. 

Sikap menempatkan orang dalam suatu kerangka pemikiran 

mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu mengenai 

mendekati atau menjauhinya. 
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c. Model Perilaku Konsumen Jasa 

Berikut adalah sebah model perilaku konsumen dari Kotler & Keller (2009): 

 

 

Sumber: Kotler & Keller (2009) 

Gambar 2.1 Model perilaku konsumen 

 

2. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya (Peter dan Olson, 2013). Hasil 

dan proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan (choice), yang disajikan 

secara kognitif sebagai keinginan berperilaku untuk mengambil suatu 

keputusan pembelian (Setiadi, 2003). Keputusan pembelian konsumen adalah 
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membeli merek yang paling disukai (Kotler dan Amstrsong, 2012). 

Keputusan pembelian yang diungkapkan Kotler dan Keller (2009) keputusan 

pembelian merupakan tahap evaluasi, konsumen dari preferensi merek 

diantara semua pilihan dan mungkin juga dari niat untuk membeli merek yang 

paling disukai.  

b. Model Proses Keputusan pembelian 

Kotler dan Keller (2009) seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.1, 

bahwa ketika membeli produk secara umum konsumen mengikuti proses 

pembelian konsumen seperti: 

 

  

 

Sumber: Kotler dan Keller (2009) 

Gambar 2.2 Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

 

1) Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Rangsangan internal misalnya kebutuhan umum seseorang-

lapar, haus, yang kemudian mencapai ambang batas tertentu dan mulai 

menjadi pendorong. Rangsangan eksternal misalnya seorang bisa 

mengagumi mobil baru tetangganya yang memicu pemikiran tentang 

suatu produk. 

 

Pengenalan 
Masalah 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pasca pembelianan 
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2) Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong 

untuk mencari informasi yang lebih banyak. Dalam tahap ini, pencarian 

informasi yang dilakukan oleh konsumen dapat dibagi ke dalam dua 

level, yaitu situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan 

dengan penguatan informasi. Pada level ini orang akan mencari 

serangkaian informasi tentang sebuah produk. 

Pada level kedua, konsumen mungkin akan mungkin masuk 

kedalam tahap pencarian informasi secara aktif. Mereka akan mencari 

informasi melalui bahan bacaan, pengalaman orang lain, dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Yang dapat 

menjadi perhatian pemasar dalam tahap ini adalah bagaimana caranya 

agar pemasar dapat mengidentifikasi sumber-sumber utama atas 

informasi yang didapat konsumen dan bagaimana pengaruh sumber 

tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen selanjutnya. 

Kotler dan Keller (2009) sumber utama yang menjadi tempat 

konsumen untuk mendapatkan informasi dapat digolongkan kedalam 

empat kelompok, yaitu: 

a) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga dan kenalan.  

b) Sumber komersial: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan 

ditoko. 

c) Sumber publik: Media masa, organisasi penentu peringkat 

konsumen. 
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d) Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian, dan pemakaian 

produk. 

3) Evaluasi alternatif 

Dalam tahapan selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi 

sebuah merek, konsumen akan melakukan evaluasi alternatif terhadap 

beberapa merek yang menghasilkan produk yang sama. Pada tahap ini 

ada tiga buah konsep dasar yang dapat membantu pemasar dalam 

memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen akan 

berusaha memenuhi kebutuhannya.  

Kedua, konsumen akan mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen akan memandang masing-masing produk 

sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda 

dalam memberikan manfaat yang digunakan dan untuk memuaskan 

kebutuhan itu. Atribut yang diminati oleh pembeli dapat berbeda-beda 

tergantung pada jenis produknya.  

4) Keputusan Pembelian  

Dalam melakukan evaluasi alternatif, konsumen akan 

mengembangkan sebuah keyakinan atas merek dan tentang posisi tiap 

merek berdasarkan masing-masing atribut yang berujung pada 

pembentukan citra merek. Selain itu, pada tahap evaluasi alternatif 

konsumen juga membentuk sebuah preferensi atas merek-merek yang 

ada dalam kumpulan pribadi dan konsumen juga akan membentuk niat 
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untuk membeli merek yang paling di sukai dan berujung pada 

keputusan pembelian. 

5) Perilaku pasca pembelian  

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidapuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir 

begitu saja ketika produk dibeli. Para pemasar harus memantau 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan pemakaian 

produk pasca pembelian. 

a) Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat 

harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan 

pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah 

daripada harapan, pembeli akan kecewa. Sebaliknya, jika kinerja 

produk lebih tinggi dibandingkan harapan konsumen maka 

pembeli akan merasa puas. Perasaan-perasaan itulah yang akan 

memutuskan apakah konsumen akan membeli kembali merek yang 

telah dibelinya dan memutuskan untuk menjadi pelanggan merek 

tersebut atau mereferensikan merek tersebut kepada orang lain.  

Pentingnya kepuasan pasca pembelian menunjukkan 

bahwa para penjual harus menyebutkan akan seperti apa kinerja 

produk yang sebenarnya. Beberapa penjual bahkan menyatakan 

kinerja yang lebih rendah sehingga konsumen akan mendapatkan 
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kepuasan yang lebih tinggi daripada yang diharapkannya atas 

produk tersebut. 

b) Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan 

mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen 

merasa puas ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi 

untuk membeli kembali produk tersebut. Sebaliknya jika 

konsumen merasa tidak puas, maka ia mungkin tidak akan membeli 

kembali merek tersebut. 

c) Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian  

Selain perilaku pasca pembelian, dan tindakan pasca 

pembelian, pemasar juga harus memantau cara konsumen dalam 

memakai dan membuang produk tersebut. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri konsumen, dan 

lingkungan atas pemakaian yang salah, berlebihan atau kurang 

bertanggung jawab. 

c. Indikator Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian memiliki beberapa indikator yang menjadi 

tolak ukur. Menurut Kotler & Keller (2009), menyatakan bahwa indikator 

dari keputusan pembelian adalah: 
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1) Kemantapan pada sebuah produk/jasa  

Sebuah keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap produk/jasa dari 

beberapa produk/jasa dimana konsumen percaya bahwa produk/jasa 

tersebut akan memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

2) Membuat keputusan pembelian tanpa banyak pertimbangan  

Yaitu konsumen tidak terlalu banyak mempertimbangkan dengan 

produk/jasa yang akan dibelinya. 

3) Cepat dalam memutuskan pembelian  

Yaitu konsumen secara spontan membeli produk/jasa tersebut karena 

sudah percaya pada produk/jasa tersebut. 

3. Kafe 

a. Pengertian Kafe 

Burdiningsih (2009) kafe adalah suatu restoran kecil yang berada 

diluar hotel. Kafe memiliki pilihan makanan yang sangat terbatas dan tidak 

menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis 

bir, soft drink, teh, kopi, rokok, susu, cake, cemilan, dan lain-lain. 

Sedangkan dalam kamus istilah dan Pariwisata dan Perhotelan (2003) kafe 

adalah restoran dengan menu terbatas. Kafe adalah istilah lain dari coffee 

yaang biasa dipakai untuk menyebutkan istilah coffee shop. Artinya tempat 

makan dan minum yang menyediakan makanan ringan dan minuman untuk 

orang santai atau menunggu sesuatu. 
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4. Pemasaran Jasa 

a. Pengertian Pemasaran Jasa 

Kotler dan Keller dalam Tjiptono (2014) adalah setiap tindakan jasa 

adalah perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain 

yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Lovelock dan Gummesson (2011) mendefinisikan 

bahwa pelayanan adalah sebuah bentuk jasa dimana para pelanggan atau 

konsumen dapat memperoleh manfaat melalui nilai jasa yang diharapkan.  

Rismiati (2006) mendefinisikan pemasaran jasa adalah setiap kegiatan 

atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan 

merupakan barang tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan 

akan sesuatu. Melihat pendapat dari para ahli diatas, peniliti menyimpulkan 

bahwa pemasaran jasa adalah proses setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan dan diberikan oleh suatu pihak yang pada dasarnya bersifat tidak 

berwujud. 

b. Karakteristi Jasa 

Jasa memiliki karakteristik yang luas, yang membedakan dari produk 

berupa barang. Karakteristik tersebut menimbulkan implikasi yang penting 

dalam pemasaran jasa. Kotler dan Armstrong (2012) menjelaskan jasa 

memiliki empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan 

program yaitu: 
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1) Tidak berwujud  

Jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium, atau 

menggunakan indra lainnya sebelum jasa itu dibeli. Hal ini lah yang 

membedakan jasa dengan hasil produksi (produk) perusahaan. 

Penampilan suatu barang jasa diwakili oleh wujud tertentu seperti 

perbuatan, penampilan, atau sebuah usaha lainnya yang tidak dapat 

disimpan, dipakai, atau ditempatkan di suatu tempat yang kita inginkan. 

Wujud inilah yang dapat membentuk pengalaman dan mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Hal inilah yang membuat sulit untuk 

mengevaluasi suatu produk layanan. Oleh karena itu, tugas perusahaan 

adalah untuk memberikan pelayanan yang nyata pada satu atau lebih 

cara dan mengirim sinyal yang tepat tentang kualitas perusahaan. 

2) Tidak terpisahkan 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia pelayanannya, baik 

orang-orang maupun mesin. Jika seorang karyawan memberikan 

pelayanan, maka karyawan menjadi bagian dari pelayanan tersebut 

karena pelanggan juga hadir pada saat jasa dihasilkan. Jasa dihasilkan 

dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak seperti barang fisik yang 

diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan lewat berbagai 

penjualan, dan baru kemudian dikonsumsi, jasa biasanya dijual dahulu 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan atau tidak 

dipisahkan. 
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3) Bervariasi  

Jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa yang 

menyediakan dan kapan serta dimana jasa itu dilakukan. Misalnya jasa 

yang diberikan oleh suatu hotel. Walaupun setiap hotel mempunyai 

standar yang sama, tetapi jasa yang diberikan akan bervariasi.  

4) Tidak tahan lama 

Suatu jasa tidak dapat disimpan untuk dipakai kedepannya. 

Seorang calon penumpang yang telah membeli tiket pesawat untuk 

suatu tujuan tertentu tetap dikenakan biaya administrasi, walaupun dia 

tidak jadi berangkat. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah bila 

permintaan tetap. Tetapi jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa 

dapat menghadapi masalah yang rumit.  

5. Bauran Pemasaran Jasa 

a. Pengertian Bauran Pemasaran Jasa 

Bauran pemasaran jasa adalah paduan strategi produk, promosi, 

tempat dan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan 

pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju (Lamb, Hair & 

Mc Dan`iel, 2001). Sedangkan Lupiyoadi (2013), bauran pemasaran 

merupakan perangkat/alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu 

program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi 

pemasaran dan penentuan posisi yang ditetapkan dapat berjalan sukses.  
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Kotler & keller (2009), mendefinisiskan bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasarannya. Para pemasar pada 

umumnya menggunakan bauran pemasaran ini sebagai alat untuk 

mendapatkan tanggapan yang diinginkan oleh perusahaan dari pasaran 

mereka atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau untuk menciptakan 

pembelian atas produk perusahaan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa bauran pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Tjiptono (2014) bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat 

yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan kepelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk menyusun 

strategi jangka panjang dan juga untuk merancang program taktik jangka 

pendek.  

b. Dimensi Bauran Pemasaran Jasa 

Dimensi bauran pemasaran jasa menurut Tjiptono (2014) adalah sebagai 

berikut. 

1. Produk  

Produk merupakan bentuk penawaran dari organisasi jasa yang 

ditunjukkan untuk mencapai tujuan organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelangggan. 
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2. Harga 

Keputusan bauran harga berkenan dengan kebijakan strategik dan 

taktikal, seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan 

tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. 

3. Tempat 

Sarana yang produsen gunakan untuk memasarkan/menjual produk atau 

jasa. 

4. Promosi/ Komunikasi Pemasaran  

Sarana perusahaan berusaha mengkonfirmasi, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara llangsung maupun tidak langsung tetang 

produk dan merek yang dijual. 

5. Orang 

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa “orang” yang berfungsi 

sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Keputusan dalam faktor orang berarti sehubungan dengan seleksi, 

pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. 

6. Bukti Fisik  

Keadaan sekitar atau suasana sekitar atau Merupakan lingkungan fisik 

dimana jasa disampaikan, perusahaan jasa dan konsumennya berinteraksi 

dan setiap komponen yang berwujud memfasilitasi penampilan atau 

komunikasi jasa tersebut. 
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7. Proses 

Gabungan semua aktivitas yang terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, 

mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan 

disampaikan kepada konsumen. 

6. Komunikasi Pemasaran  

a. Pengertian Komunikasi Pemasaran  

Wiliam G. Nicklas dalam buku Amir Purba, dkk (2006) 

mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai proses pertukaran informasi 

yang dilakukan secara persuasif sehingga proses pemasaran dapat berjalan 

efektif dan efisien. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi 

yang ditujukan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih 

segmentasi pasar (Soemanagara, 2006).  

Kotler dan Keller (2009) Komunikasi pemasaran adalah sarana yang 

digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, 

dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung 

tentang produk dan merek yang mereka jual. Terence A. Shimp (2003) 

mendefinisikan komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam 

keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. 

b. Peran Komunikasi Pemasaran  

Kotler & Keller (2009) menjelaskan bahwa terdapat fungsi dari 

komunikasi pemasaran, yaitu: 
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1) Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan 

kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu 

digunakan, oleh orang macam apa, serta dimana dan kapan. 

2) Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa 

tujuan peruasahaan dan merek. 

3) Konsumen bisa mebdapatkan insentif atau penghargaan atas usaha 

percobaan penggunaan tersebut. 

4) Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan menghubungkan 

merek mereka dengan orang, tempat, acara, merek, pengalaman, 

perasaan, dan hal lainnya. 

c. Indikator Komunikasi Pemasaran 

Terence A. Shimp (2003) terdapat enam indikator dari komunikasi 

pemasaran, yaitu: 

1) Penjualan perorangan (personal selling) 

Bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga 

penjual/wiraniaga menginformasikan, mendidik, dan melakukan 

persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa 

perusahaan. 

2) Iklan (advertising) 

Terdiri dari komunikasi massa melalui surat kabar, majalah, 

radio, televisi, dan media lain atau komunikasi langsung yang didesain 

khusus untuk pelanggan antar bisnis (business-to-business) maupun 

pemakai akhir. Kedua bentuk iklan tersebut dibiyai oleh oleh sponsor 
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tertentu (si pengiklan), tetapi dikategorikan sebagai komunikasi massa 

karena perusahaan sponsor tersebut secara simultan berkomunikasi 

dengan penerima pesan yang beranekaragam, bukan karena kepada 

individu tertentu/personal atau kelompok kecil. 

3) Promosi penjualan (sales promotion) 

Terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba 

merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau 

terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. Sebagai bahan 

perbandingan ada iklan yang didesain untuk mencapai tujuan lain, yaitu 

menciptakan kesadaran pada merek dan mempengaruhi pada sikap 

pelanggan. Promosi penjualan diarahkan baik untuk perdagangan 

(pedagang besar dan pengecer) maupun pada konsumen. Promosi 

penjualan yang berorentasi pada perdagangan memberikan berbagai 

jenis bonus untuk untuk meningkatkan respon dari pedagang. Promosi 

berorientasi konsumen menggunakan kupon, premium, kontes/undian, 

dan potongan harga.  

4) Pemasaran sponsorship (sponsorhip marketing) 

Adalah aplikasi dalam mempromosikan perusahaan dan merek 

mereka dengan mengasosiakan perusahaan atau salah satu dari merek 

dengan kegiatan tertentu.  
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5) Publisitas (publicity) 

Seperti halnya iklan, publisitas menggambarkan komunikasi 

massa; namun juga tidak seperti iklan, perusahaan sponsor tidsak 

mengeluarkan biaya untuk waktu dan ruang beriklan. Publisitas 

biasanya dalam bentuk berita atau komentar editorial mengenai produk 

atau jasa dari perusahaan.bentuk-bentuk ini dimuat dalam media cetak 

atau televisi secara gratis karena perwakilan media menganggap 

informasi tersebut penting dan layak disampaikan kepada khalayak 

mereka. 

6) Komunikasi di tempat pembelian (point-of-puchase cummunication)  

Melibatkan peraga, poster, tanda, dan berbagai materi lain yang 

didesain untuk mempengaruhi keputusan untuk membeli dalam tempat 

pembelian. Display dalam ruangan/took memainkan peran penting 

dalam menarik perhatian konsumen. 

Sedangkan menurut Kotler & Keller (2009) terdapat delapan 

indicator komunikasi pemasaran  utama, yaitu: 

1) Periklanan (Advertising) 

Setiap bentuk presentasi nonpersonal berbayar dan promosi 

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor diidentifikasi melalui media 

cetak (koran dan majalah), media penyiaran (radio dan televisi), media 

jaringan (telepon, kabel, satelit, wireless) , media elektronik (rekaman 
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suara, rekaman video, videodis, CD - ROM, halaman Web), dan media 

tampilan ( billboard, tanda-tanda, poster). 

2) Promosi penjualan (Sales promotion) 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan 

atau pembelian produk atau jasa termasuk promosi konsumen (seperti 

sampel, kupon, dan premi), promosi perdagangan (seperti iklan dan 

display tunjangan), bisnis dan tenaga penjualan promosi (kontes untuk 

tenaga penjualan).  

3) Acara khusus (Events and experiences) 

Perusahaan memsponsori program yang dirancang untuk 

menciptakan interaksi harian atau merek terkait khusus dengan 

konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan, dan karena sebaiknya 

acara lebih sedikit kegiatan formal. 

4) Humas dan publisitas (Public relations and publicity)  

Berbagai program diarahkan secara internal kepada karyawan 

dari perusahaan atau eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, 

pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau produk komunikasi individu. 

5) Pemasaran langsung (Direct marketing)  

Penggunaan mail, telepon, fax, e-mail, atau Internet untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau 

dialog dari pelanggan tertentu dan prospek. 
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6) Pemasaran interaktif (Interaktif marketing) 

Merupakan kegiatan online dan program yang dirancang untuk 

melibatkan pelanggan atau prospek dan langsung atau tidak langsung 

meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau menimbulkan 

penjualan produk dan jasa. 

7) Pemasaran mulut ke mulut (Word-of-mouth marketing)  

Dari orang ke orang, tertulis, atau komunikasi elektronik yang 

berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa. 

8) Personal selling  (Personal selling)  

Interaksi secara langsung dengan satu atau lebih calon pembeli 

untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan 

pesanan. 

7. Bukti Fisik  

a. Pengertian Bukti Fisik  

Ratih Hurriyati (2005) bukti fisik adalah suatu hal yang secara turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk jasa yang di tawarkan. Unsur-unsur yang termasuk didalam saran 

fisik antara lain lingkungan fisik meliputi atribut fisik, desain dan penataan 

produk.  Zeithaml, Bitner, Mary dan Dwayne (2006) Bukti fisik adalah 

lingkungan di mana pelayanan dikirim dan di mana perusahan dan 

pelanggan saling berinteraksi dan komoditi nyata/berwujud yang 
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memfasilitasi performa atau komunikasi pelayanan. Sedangkan Yazid 

(2005) bukti fisik merupakan bukti fisik jasa yang mencangkup semua hal 

yang berwujud berkenaan dengan suatu jasa seperti, brosur kartu bisnis, 

format laporan dan peralatan.  

Lupiyoadi (2013), bukti fisik adalah lingkungan fisik perusahaan 

tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa dan konsumen berinteraksi, 

ditambah unsur berwujud apapun yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa tersebut. Lupiyoadi 

(2013) yang memberikan batasan bahwa perusahaan melalui tenaga 

pemasaranya menggunakan tugas cara dalam mengelola bukti fisik yang 

strategis yaitu sebagai berikut:  

1) A attention-Creating Medium.  

Perusahan jasa melakukan differensiasi dengan pesaing dan membuat 

sarana fisik semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target 

pasarnya.  

2) As a message-creating medium  

Menggunakan simbol atau isyarat untuk mengkomunikasikan secara 

intensif kepada audiens mengenai kekhususan kulaitas dari produk jasa. 

3) An effect-crating medium  

Baju seragam yang berwarna, bercorak, suara dan desain untuk 

mencipakan sesuatu yang lain dari produk jasa yang ditawarkan. 
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b. Jenis Atribut Bukti Fisik  

Lupiyoadi (2013) ada dua jenis atribut fisik, yaitu sebagai berikut:   

1) Bukti penting, merupakan keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa 

mengenai desain dan tata letak (layout) dari gedung, ruang, dan lain-

lain.  

2) Bukti pendukung, merupakan nilai tambah yang apabila berdiri sendiri 

maka tidak akan berarti apa-apa. Dengan demikian, hanya berfungsi 

sebagai pelengkap saja. Sekalipun peranannya sangat penting dalam 

proses produksi jasa.  

b. Peran Bukti Fisik  

Beberapa peran bukti fisik menurut Zeithaml dan Bitner (2006) 

memiliki peran sebagai berikut: 

1) Kemasan (Package)  

Bukti fisik jasa berperan sebagai package (kemasan) dari jasa 

yang ditawarkan dalam suatu cara yang berbeda dengan cara 

menawarkan barang. Paket produk di desain dengan untuk 

menggambarkan image tertentu sehingga menyentuh sensor tertentu 

atau reaksi emosional konsumen. Sementara paket jasa menanamkan 

image melalui interaksi sebagai stimulu yang komleks.  

Bukti jasa “membungkus” jasa dan menyampaikan image 

eksternal tentang apa yang ada “di dalam bungkus” kepada konsumen. 

Dengan demikian bukti fisik itu merupakan penampilan tangible 
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organisasi dan karenanya menjadi sangat penting dalam membentuk 

harapan konsumen. Peran pengepakan ini khususnya penting dalam 

menciptakan harapan dari konsumen baru dan untuk perusahaan jasa 

yang berdiri yang sedang mencoba membangun suatu citra. 

2) Fasilitator (Facilitator)  

Untuk kerja atau tindakan-tindakan individual maupun 

interdependen dari orang-orang yang berada dalam suatu lingkungan, 

yaitu konsumen dan karyawan. Fasilitas fungsional yang didesain 

dengan baik akan mampu menyajikan pengalaman yang menyenangkan 

kepada konsumen disamping itu akan membuat karyawan merasa 

nyaman dalam bekerja. Sebaliknya, desain yang jelek dan tidak efisien 

bisa saja membuat karyawan atau konsumen frustasi. 

3) Sosialisasi (Socializer) 

Desain bukti fisik membantu sosialisasi baik konsumen maupun 

karyawan sehingga dapat membangkitkan dan menuntun konsumen 

dan karyawan untuk melakukan peran-peran tertentu yang diharapkan 

untuk berperilaku sosial tertentu, dan dalam membangun hubungan 

antara dan diantara mereka. 

4) Pembeda (Differentiator) 

Dengan fasilitas fisik dapat membedakan perusahaan dari jasa 

pesaing serta menjadi tanda dari segmen pasar mana yang dituju. 

Karena kekuatanya sebagai differentiator (pembeda), perunbahan-
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perubahan dalam lingkungan fisik dapat digunakan untuk 

memposisikan kembali suatu perusahaan dam atau menarik segmen 

pasar baru. 

c. Indikator Bukti Fisik  

Zeithaml dan Bitner (2006), mengelompokkan indikator bukti fisik 

ke dalam dua bagian pokok yaitu: 

1) Servicescape / wujud jasa nyata yang dapat mempengaruhi pelanggan: 

a) Fasilitas eksterior (desain eksterior, penanda, parkir, 

pemandangan, lingkungan sekitar) 

b) Fasilitas interior (desain interior, peralatan, penanda,  susunan tata 

ruang, kualitas udara/ temperature/ suhu) 

2) Other tangible wujud nyata lainnya (kartu nama bisnis, fasilitas 

tambahan, peralatan, tagihan, laporan, seragam pegawai, penampilan 

pegawai, brosur-brosur, halaman web, wujud jasa, dalam bentuk 

virtual). 

C. Kerangka Pikir 

1. Hubungan Komunikasi Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian 

Soemanegara (2006) komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran 

yang menggunakan teknik-teknik komunikasi yang ditunjukkan untuk 

memberikan informasi kepada orang banyak dengan harapan agar tujuan 

perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan keputusan pembelian yang 

berdampak pada pendapatan (laba) sebagai hasil penambahan penggunaan jasa 

atau pembelian produk yang ditawarkan. 
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2. Hubungan Bukti Fisik terhadap Keputusan Pembelian 

Ratih Hurriyati (2005) bukti fisik merupakan suatu hal yang secara turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk 

jasa yang di tawarkan, bukti fisik merupakan lingkungan yang meliputi atribut 

kafe, desain kafe, dan penataan produk, dimana hal tersebut turut mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli. Semakin menarik bukti fisik maka akan 

semakin meningkatkan minat konsumen untuk membeli.  

Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan diatas, maka dapat disusun 

suatu kerangka pikir yang menggambarkan keterkaitan hubungan antara 

komunikasi pemasaran dan bukti fisik terhadap keputusan pembelian. Berikut 

adalah bagan kerangka pemikiran. 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, hipotesis yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Hubungan komunikasi pemasaran dan bukti fisik secara simultan terhadap 

keputusan pembelian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ofosu Amofah. Et. al. (2016) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pada uji F (simultan) hasil variabel 

komunikasi pemasaran dan bukti fisik secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Berdasarkan paparan diatas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

H1 : Semakin meningkat komunikasi pemasaran dan bukti fisik maka akan  

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

2. Hubungan komunikasi pemasaran dan bukti fisik secara persial terhadap 

keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Martia Mutiara Tasuki (2013) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pada hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa 

variabel komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Angelique Verona Wijaya 

dan Christina Siswanto (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada 

hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel bukti fisik berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan paparan 

diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 
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H2 : Semakin meningkat komunikasi pemasaran dan bukti fisik maka akan 

semakin berpengaruh signifikan secara persial terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Hubungan variabel bebas terhadap Keputusan Pembelian yang

berkontribusi terbesar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ofosu Amofah. Et. al. (2016) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa hasil analisis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa variabel komunikasi pemasaran mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan paparan diatas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

H3 : Komunikasi pemasaran berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian dari pada variabel bukti fisik. 




