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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi yang akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam 

pembuatan hipotesis. Berikut ini penelitian sebelumnya yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu terkait dengan 

keputusan pembelian, dan bauran pemasaran. Beberapa penelitian terdahulu 

yang peneliti gunakan sebagai landasan penelitian adalah penelitian yang 

dilakukan oleh:  

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Alat 

Analisis 
Hasil 

1 Sulfa Rahma 

(2012) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Perilaku Konsumen 

Dalam Memilih 

SMKN 1 Bangkinang 

Analisis 

Faktor 

Hasil analisis bahwa pengaruh 

secara simultan terhadap perilaku 

konsumen sebesar 0,426 atau 
42,6% yang berarti hubungan 

keeratan secara bersama-sama 

antara variabel dependen dan 
independen adalah lemah. 

Selanjutnya secara parsial faktor 

sosial dan pribadi berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku 

konsumen dalam memilih Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 
Bangkinang dengan nilai pengaruh 

masing-masing 49,90% dan 25%. 

Sedangkan pengaruh faktor 
budaya dan faktor psikologi tidak 

signifikan dengan nilai masing-

masing 11% dan 0,4%. 

2 Artini, dkk. (2014) Faktor–Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Mahasiswa 

DalamMemilih 

Jurusan Di Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis 

(FEB) Universitas 

Pendidikan Ganesha 

(UNDIKSHA) 

Sebagai Tempat 

Kuliah 

Analisis 
Faktor 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam memilih 

jurusan di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Undiksha sebagai 

tempat kuliah, yaitu (1) faktor 

internal yang mencakup 

produk, harga, promosi, orang, 

dan proses, (2) kelompok 

lingkungan eksternal 

yaitu:kelompok acuan, 

kemauan sendiri dan keluarga. 
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No Penelitian Judul 
Alat 

Analisis 
Hasil 

3 Tangkilisan, dkk. 

(2014) 

Bauran Pemasaran 

Jasa Pendidikan 

Pengaruhnya Terhadap 

Keputusan Siswa 

Terhadap Keputusan 

Siswa Dalam Memilih 

Sekolah di SMKN 1 

Manado 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Penelitian menunjukkan 

secara simultan produk, harga, 

lokasi, promosi, orang, sarana, 

dan proses berpengaruh 

terhadap keputusan siswa, 

dimana pengaruh tersebut 

positif dan signifikan. Secara 

parsial produk dan people 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan, dan harga, lokasi, 

promosi, sarana, proses, 

mempunyai pengaruh 

tidaksignifikan terhadap 

keputusan siswa.  

4 Risnawati dan 

Soni (2012) 

Analisis Faktor Atas 

Pengambilan 

Keputusan Mahasiswa 

Untuk Memilih 

Jurusan Akuntansi Di 

STIE Perbanas 

Surabaya 

Analisis 

Faktor 

Hasil analisis faktor 

menunjukkan bahwa semua 

variabel yang berjumlah enam 

belas berpengaruh terhadap 

pemilihan jurusan akuntansi di 

STIE Perbanas. Hasil uji 

validitas dan uji reabilitas 

diketahui bahwa seluruh butir 

pertanyaan valid dan reliabel. 

Dari hasil uji validitas dan 

rebilitas sangat medukung 

penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi di 

STIE Perbanas Surabaya. 

Faktor tersebut terdiri dari 

empat faktor utama yaitu 

(citra, minat, keputusan 

bersama, tersedianya lapangan 

kerja) dan satu faktor temuan 

baru (layanan dan fasilitas 

kampus yang sangat 

menunjang). 

5 Wati dan Satrio 

(2015) 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa 

Terhadap Keputusan 

Siswa Memilih SMA 

Barunawati Surabaya 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa semua bauran 

pemasaran jasa yang terdiri 

dari produk, harga, tempat, 

promosi, orang, bukti fisik, 

dan proses mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap keputusan 

siswa memilih SMA 

Barunawati Surabaya. 

Berdasarkan hasil Uji 

Koefisien Determinasi Parsial, 

yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan siswa 

memilih SMA Barunawati 

Surabaya adalah orang. 

Sumber: Sulfa Rahma (2012), Artini, dkk. (2014), Tangkilisan, dkk. (2014), Risnawati 

dan Soni (2012), Wati dan Satrio (2015) 
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 Perbedaan penelitian ini dengan penelitan terdahulu terdapat pada objek, 

alat analisis, dan batasan masalah yang digunakan, sedangkan persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan yaitu 

keputusan pembelian. 

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. 

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. Para 

pemasar wajib memahami keragaman dan kesamaan konsumen atau 
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perilaku konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya dengan 

baik.  

Para pemasar harus memahami mengapa dan bagaimana konsumen 

mengambil keputusan konsumsi, sehingga pemasar dapat merancang 

strategi pemasaran dengan lebih baik. Pemasar yang mengerti perilaku 

konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan 

konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga 

pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Tidak dapat 

diragukan lagi bahwa pemasar yang memahami konsumen akan memiliki 

kemampuan bersaing yang lebih baik. Gambar model perilaku konsumen 

menurut Kotler (2008:226) dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1. Model Perilaku Konsumen 

Rangsangan 

Pemasaran 

Rangsangan 

Lain 
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Pembeli 

Proses Keputusan 

Pembelian 

 Keputusan 
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Teknologi 

Politik 

Budaya 

Budaya 
Sosial 

Pribadi 

Psikologi 

Pemahaman masalah 
Pencarian informasi 

Pemilihan alternatif 

Keputusan pembelian 
Perilaku pasca pembelian 

Pemilihan produk 
Pemilihan merek 

Pemilihan saluran 

pembelian 
Penentuan waktu 

pembelian 

Jumlah pembelian 

 

Sumber: Kotler (2008) 

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi 

lapisan masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. konsumen 

berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan 

mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang 
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berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian 

akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen menurut Kotler (2008:25) terdiri dari: 

1) Faktor Kebudayaan.  

Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap 

perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari: budaya, 

subbudaya, kelas sosial.  

2) Faktor Sosial.  

Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga serta 

status sosial.  

3) Faktor Pribadi.  

Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku 

konsumen terdiri dari: usia dan tahap siklus hidup,  pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi, gaya hidup,  kepribadian dan konsep diri.  

4) Faktor Psikologis.  

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta 

keyakinan dan pendirian.   

b. Tahap-Tahap dalam Proses Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian mereka. Proses pengambilan keputusan 
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tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang 

terdiri atas lima tahap yaitu sebagai berikut: (Kotler, 2008:234) 

1) Pengenalan Masalah.  

Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama 

untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum 

terpenuhi dan belum terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut diketahui, 

maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang 

belum segera terpenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya, 

serta kebutuhan yang samasama harus dipenuhi. Jadi dari tahap ini 

proses pembelian itu mulai dilakukan.   

2) Pencarian Informasi.  

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa 

yang ia butuhkan. Pencarian informasi dapat bersifat aktif maupun 

pasif. Informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan 

terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan 

kualitas produk, sedangkan pencarian informasi pasif, dengan 

membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat kabar tanpa 

mempunyai tujuan khusus dalam perkiraanya tentang gambaran 

produk yang diinginkan. 

3)  Evaluasi Alternatif.  

Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan 

pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap 
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alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan 

pembelian bagi masing-masing konsumen tidak selalu sama, 

tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Ada konsumen 

yang mempunyai tujuan pembelian untuk meningkatkan prestasi, 

ada yang sekedar ingin memenuhi kebutuhan jangka pendeknya 

dan sebagainya.   

4) Keputusan Pembelian.  

Keputusan untuk membeli disini merupakan proses pembelian 

yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap dimuka dilakukan maka 

konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. 

Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan 

menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut 

jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian dan cara 

pembayarannya. Perusahaan perlu mengetahui beberapa jawaban 

atas pertanyaan–pertanyaan yang menyangkut perilaku konsumen 

dalam keputuan pembeliannya.  

5) Perilaku Pascapembelian.  

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat 

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pascapembelian. 

Pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, tindakan 

pascapembelian, dan pemakaian produk pascapembelian.   
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Tahap-tahap pada proses kegiatan dalam suatu pembelian 

digambarkan oleh Kotler (2008:235) seperti pada gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 Tahap-tahap proses pembelian 

 

Sumber: Kotler (2008) 

Pada Gambar 2.2 tesebut didasarkan pada anggapan bahwa 

konsumen akan melakukan keseluruhan lima tahap untuk setiap 

pembelian yang mereka lakukan pada situasi tertentu saja. 

c. Evaluasi Alternatif dan Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin 

membentuk niat untuk membeli produk yang paling disukai. Ada dua 

faktor yang berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. 

Dua faktor tersebut digambarkan pada gambar 2.3 berikut: (kotler, 

2008:242) 

Gambar 2.3 Tahap Evaluasi 

 

Sumber : Kotler (2008) 
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Tahap Antara Evaluasi Alternatif Dan Keputusan Pembelian 

Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain 

mengurangi alternatif yang disukai oleh seseorang akan bergantung 

pada dua hal: 1) intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif 

yang disukai konsumen dan 2) motivasi konsumen untuk menuruti 

orang lain. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisipasi 

yang dapat muncul dan mengubah niat pembeliannya. 

d. Tipe-Tipe Keputusan Pembelian 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang 

pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk, dan merk pada 

setiap periode tertentu. Berbagai macam aktivitas kehidupan seringkali 

harus dilakukan oleh setiap konsumen pada setiap hari. Konsumen 

melakukan keputusan setiap hari atau setiap periode tanpa menyadari 

bahwa mereka telah mengambil keputusan.   

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda tergantung pada 

jenis keputusan pembelian. Assael (2001:25) membedakan empat jenis 

perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli 

dan tingkat perbedaan merek-merek. Pada gambar 2.4 berikut 

merupakan gambar jenis pengambilan keputusan beli:   
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Gambar 2.4 Jenis pengambilan keputusan beli 
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Sumber: Assael (2001) 

1) Keputusan Pembelian Yang Rumit (Complex Decision Making). 

Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga langkah. 

Pertama, pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk 

tersebut. Kedua, pembeli membangun sikap tentang produk 

tersebut. Ketiga, pembeli membuat pilihan pembelian yang cermat. 

Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila 

mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya 

perbedaan-perbedaan besar di antara merek. Perilaku pembelian 

yang rumit itu sering terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, 

berisiko dan sangat mengekspresikan diri. Konsumen pada tipe ini, 

urutan hirarki pengaruhnya adalah: kepercayaan, evaluasi, dan 

perilaku.  

Konsumen yang melakukan pembeliannya dengan pembuatan 

keputusan (timbul kebutuhan, mencari informasi dan mengevaluasi 

merek serta memutuskan pembelian), dan dalam pembeliannya 

memerlukan keterlibatan tinggi. Dua interaksi ini menghasilkan 
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tipe perilaku pembelian yang kompleks (Complex Decision 

Making). Para konsumen makin terlibat dalam kegiatan membeli 

bila produk yang akan dibeli itu mahal, jarang dibeli, beresiko, dan 

amat berkesan. Biasanya konsumen tidak hanya mengetahui 

tentang penggolongan produk dan tidak banyak belajar tentang 

produk. Sebagai contoh, seseorang membeli komputer pribadi 

walau mungkin tidak mengetahui sama sekali ciri-ciri yang harus 

dicari. 

2) Perilaku Pembelian Pengurang Ketidaknyamanan (Brand Loyalty) 

Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah 

pembelian namun melihat sedikit perbedaan di antara berbagai 

merek. Keterlibatan yang tinggi didasari oleh fakta bahwa 

pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan dan berisiko. Dalam 

kasus ini, pembeli akan berkeliling untuk mempelajari apa yang 

tersedia namun akan membeli dengan cukup cepat, barangkali 

pembeli sangat peka terhadap harga atau terhadap kenyamanan 

berbelanja. Konsumen pada tipe ini, urutan hirarki pengaruhnya 

adalah: perilaku.  

Perilaku konsumen tipe ini adalah melakukan pembelian 

terhadap satu merek tertentu secara berulang-ulang dan konsumen 

mempunyai keterlibatan yang tinggi dalam proses pembeliannya. 

Perilaku pembelian seperti ini menghasilkan tipe perilaku 

konsumen yang loyal terhadap merek (Brand Loyalty). Sebagai 
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contoh, seseorang yang berbelanja untuk membeli permadani 

(Karpet). Pembelian permadani merupakan suatu keputusan 

keterlibatan karena harganya mahal dan berkaitan dengan 

identifikasi diri, namun pembeli kemungkinan besar berpendapat 

bahwa permadani dengan harga yang hampir sama, memiliki 

kualitas yang sama. 

3) Perilaku Pembelian Yang mencari Variasi (Limited Decision 

Making) 

Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan 

konsumen dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. 

Mereka pergi ke toko dan mengambil merek tertentu. Jika mereka 

tetap mengambil merek yang sama, hal itu karena kebiasaan, bukan 

karena kesetiaan terhadap merek yang kuat. Terdapat bukti yang 

cukup bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dalam 

pembelian sebagian besar produk yang murah dan sering dibeli. 

Konsumen pada tipe ini, hirarki pengaruhnya adalah 

kepercayaan, perilaku dan evaluasi. Tipe ini adalah perilaku 

konsumen yang melakukan pembeliannya dengan pembuatan 

keputusan, dan pada proses pembeliannya konsumen merasa 

kurang terlibat. Perilaku pembelian seperti ini menghasilkan tipe 

perilaku konsumen limited decision making. Konsumen dalam tipe 

ini akan mencari suatu toko yang menawarkan produk berharga 

murah, jumlahnya banyak, kupon, contoh cuma-cuma, dan 
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mengiklankan ciri-ciri suatu produk sebagai dasar atau alasan bagi 

konsumen untuk mencoba sesuatu yang baru. 

4) Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan (Inertia) 

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan 

konsumen yang rendah namun perbedaan merek yang signifikan. 

Dalam situasi itu, konsumen sering melakukan peralihan merek. 

Konsumen pada tipe ini, urutan hirarki pengaruhnya adalah: 

kepercayaan kemudian perilaku. Konsumen ini tidak melakukan 

evaluasi sehingga dalam melakukan pembelian suatu merek 

produk hanya berdasarkan kebiasaan dan pada saat pembelian 

konsumen ini kurang terlibat.  

Perilaku seperti ini menghasilkan perilaku konsumen tipe 

inertia. Sebagai contoh, pembelian garam. Para konsumen sedikit 

sekali terlibat dalam membeli jenis produk tersebut. Mereka pergi 

ke toko dan langsung memilih satu merek. Bila mereka mengambil 

merek yang sama, katakanlah, garam Morton, hal ini karena 

kebiasaan, bukan karena loyalitas merek. Tetapi cukup bukti 

bahwa para konsumen tidak terlibat dalam pembuatan keputusan 

yang mendalam bila membeli sesuatu yang harganya murah, atau 

produk yang sudah sering mereka beli. 
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2. Bauran Pemasaran (marketing mix) 

Pemasaran pada saat ini mempunyai peranan penting dalam suatu 

perusahaan perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi. Strategi ini 

digunakan agar keadaan suatu perusahaan akan menjadi lebih baik dalam 

memenuhi kepuasan pelanggan. Pemasaran membutuhkan suatu program 

atau rencana pemasaran dalam melaksanakan kegiatannya guna mencapai 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.  

Program pemasaran tersebut terdiri dari sejumlah keputusan tentang 

bauran alat pemasaran disebut bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan 

marketing mix. Bauran pemasaran juga merupakan  kebijakan yang 

digunakan pada perusahaan untuk mampu memasarkan produknya dan 

mencapai keuntungan.  

Menurut Kotler (2003:15) adalah : “Marketing mix is the set of 

marketing tools that the firm uses to pursue it’s marketing objectives in the 

target market”. Bauran pemasaran merupakan sekumpulan alat pemasaran 

(marketing mix) tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya dalam pasar sasaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan unsur dalam pemasaran 

yang saling berhubungan dan digunakan oleh perusahaan dalam mencapai 

tujuan pemasaran yang efektif baik dalam memuaskan kebutuhan maupun 

keinginan konsumen.  

Bauran pemasaran tersebut menggambarkan pandangan penjual tentang 

alat pemasaran yang digunakan untuk member pengaruh kepada pembeli. 
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Dari sudut pandang pembeli, masing-masing alat pemasaran harus 

dirancang untuk memberikan suatu manfaat bagi pelanggan dan harus 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Untuk pemasaran jasa diperlukan 

bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan unsur yang telah 

berkembang. Pemasaran jasa dikatakan sebagai salah satu bentuk produk 

yang berarti setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dari satu pihak 

ke pihak lainnya dan bersifat tidak berwujud. Sedangkan alat pemasaran 

tersebut dikenal dengan istilah “4P” dan dikembangkan menjadi “7P” yang 

dipakai sangat tepat untuk pemasaran jasa. Menurut Kotler dan Keller 

(2008:4) 7P didefinisikan sebagai berikut: 

a. Produk (product) 

Definisi produk menurut Philip Kotler adalah : “A product is a 

thing that can be offered to a market to satisfy a want or need”. Produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk dapat 

berupa sub kategori yang menjelaskan dua jenis seperti barang dan jasa 

yang ditujukan kepada target pasar. 

b. Harga (price) 

Definisi harga menurut Philip Kotler adalah : “Price is the amount 

of money charged for a product or service”. Harga adalah sejumlah uang 

yang mempunyai nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga merupakan 

bauran pemasaran yang bersifat fleksibel di mana suatu harga akan stabil 
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dalam jangka waktu tertentu tetapi dalam seketika harga dapat meningkat 

atau menurun yang terdapat pada pendapatan dari hasil penjualan. 

Sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar 

yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang 

menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai 

variabel yang bersangkutan. 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 tanggung jawab 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 
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kerugian. Dengan biaya perusahaan harus dapat menutup semua 

biaya yang dikeluarkan. 

d) Organisasi 

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: 

i. 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. 

ii. Persaingan monopolistik, ciri-cirinya seperti ada 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 
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dan barang yang ditawarkan memiliki kelebihan dari segi 

harga dan kualitas, merek personal selling (sehingga dapat 

menentukan harga/price maker). 

iii. 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. 

iv. 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 

perusahaan lainnya.  
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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. Distribusi/tempat (distribution/place) 

Definisi menurut Philip Kotler mengenai distribusi adalah : “The 

various the company undertakes to make the product accessible and 

available to target customer”. Tempat merupakan berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah 

diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. Distrubusi memiliki 

peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan guna 

memastikan produknya. Hal ini dikarenakan tujuan dari distribusi adalah 

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 

konsumen pada waktu dan tempat yang tepat.  
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d. Promosi (promotion) 

Definisi promosi menurut Kotler adalah : “Promotion includes all 

the activities the company undertakes to communicate and promote its 

product the target market”. Promosi adalah semua kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan 

produknya kepada pasar sasaran. 

Tujuan promosi secara lebih rinci antara lain (Agustina, 2011 : 129): 

1) Menginformasikan yaitu berupa: 

a) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk. 

b) Memperkenalkan cara pemakaian baru dari suatu produk baru. 

c) Menyampaikan perubahan harga pada pasar. 

d) Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

e) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

f) Meluruskan kesan yang salah. 

g) Mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli. 

h) Membangun citra perusahaan. 

2) Membujuk pelanggan sasaran, yaitu untuk: 

a) Membentuk pilihan merek. 

b) Mengalihkan pilihan ke merek tertentu. 

c) Mengubah presepi pelanggan terhadap atribut produk. 

d) Mendorong pembeli agar membeli saat itu juga. 

e) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. 

3) Mengingatkan, yaitu terdiri dari: 



31 
 

a) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat. 

b) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

c) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

d) 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 

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.  

2) Periklanan (Advertising) 

Sasaran periklanan pada pasar tertentu, ditujukan pada 

peningkatan (Agustina, 2011 : 130). (1)Kesadaran; (2)Mengingatkan; 
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(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 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: 
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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 

dan reputasi) atau mempunyai kredibilitas khusus tertentu dengan 

segmen target. 

d) Cuplikan peristiwa (slice of life) 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. 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 (Agustina; 2011 : 139). 
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4) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan dilakukan untuk merangsang pembeli untuk 

segera membeli suatu produk perusahaan tersebut. Promosi penjualan 

dapat dilakukan oleh penjual dapat 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. 
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b) Sasaran mencoba produk, alternatif program: kupon, potongan 

harga khusus, contoh gratis perlombaan/kontes maupun premium. 

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 disembarang 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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e. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Bukti fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan. Unsur yang termasuk sarana fisik anatara lain lingkungan 

atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan,  logo, warna dan barang-

barang lainnya. Bukti fisik menurut Philip Kotler yaitu bukti yang 

dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan kepada konsumen sebagai 

usulan nilai tambah konsumen. Bukti fisik merupakan wujud nyata yang 

ditawarkan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan.  

f. Orang (people) 

Semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari orang 

adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap 

dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan 

karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. 

People menurut Philip Kotler yaitu proses seleksi, pelatihan, dan 

pemotivasian karyawan yang nantinya dapat digunakan sebagai 

pembedaan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 

g. Proses (Process) 

Semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti 

sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor 
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utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang 

merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. 

Dari definisi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran dikembangkan menjadi bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 

alat-alat pemasaran. Alat pemasaran tersebut terdiri dari product, price, 

place, promotion, people, physical evidence, dan process. Hal ini digunakan 

oleh perusahaan dalam mencapai pasar sasaran yang ditentukan.   

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan penelitian yang 

dilakukan. Obyek dalam penelitian ini yaitu jasa pendidikan SMAN 3 Malang. 

kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini: 
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Tabel 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas terdapat 20 faktor yang diperoleh dari 

survey awal yang telah dilakukan dan berlandasan dengan teori bauran 

pemasaran jasa yaitu mengenai faktor yang meliputi produk (product),  promosi 

VARIABEL NYATA 

Orang memiliki image bagus terhadap SMAN 3 

Malang (X1) 

Saran dari orang tua untuk memilih sekolah 

tersebut (X2) 

Pengaruh teman untuk memilih sekolah tersebut 

(X3) 

Saran saudara untuk memilih sekolah tersebut 

(X4) 

Memiliki tenaga pengajar yang berkualitas (X5) 

Memiliki karyawan yang berkualitas(X6) 

Menyediakan program layanan pendidikan 

unggulan (X7) 

Memiliki metode pembelajaran yang  menarik 

(X8) 

Mempunyai lokasi yang strategis (X9) 

Lingkungan sekolah dan sekitar sekolah  yang  

kondusif (X10) 

Memiliki desain gedung sekolah yang unik dan 

rapi  (X11) 

Lengkapnya peralatan penunjang yang 

disediakan sekolah (X12) 

Lengkapnya fasilitas penunjang yang disediakan 

sekolah (X13) 

Menyediakan berbagai macam kegiatan 

ekstrakulikuler yang dimiliki sekolah (X14) 

Informasi tentang sekolah yang mudah diperoleh 

(X15) 

Memberikan jaminan lulusan berkualitas (X16) 

Mempunyai peraturan dan kebijakan sekolah 

yang tertata(X17) 

Mempunyai banyak prestasi akademik (X18) 

Mempunyai banyak prestasi non akademik(X19) 

Mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar 

sekolah(X20) 

Faktor    1 

Faktor    2 

Faktor    3 

               . 

               . 

               . 

Faktor    n 

Analisis 

Faktor 
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(promotion) dan tempat/distribusi (place/distribution), sarana fisik (physical 

evidence), orang (people), proses (process). (Kotler dan Amstrong, 2012:62) 

Analisis yang dilakukan dikaitkan dengan mereduksi variabel yang ada 

menjadi beberapa faktor saja dengan menggunakan alat analisis faktor. Diantara 

faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor adalah faktor 

yang dominan dalam keputusan memilih jasa pendidikan SMA pada SMAN 3 

Malang 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, hasil penelitian terdahulu dan 

tinjauan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Satrio (2015) yang 

menyatakan bahwa semua bauran pemasaran jasa yang terdiri dari produk, 

harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap keputusan siswa memilih SMA Barunawati 

Surabaya. 

H1: Diduga faktor produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan 

proses yang dipertimbangkan konsumen untuk memutuskan memilih studi 

di SMAN 3 Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Satrio (2015) 

dapat diketahui bahwa faktor yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

siswa memilih SMA Barunawati Surabaya adalah orang. Dari uraian tersebut 

maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 
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H2: Diduga faktor orang dominan dipertimbangkan konsumen terhadap 

keputusan memilih studi di SMAN 3 Malang. 


