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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Nurhaeni (2014), meneliti tentang Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Word Of Mouth dan Lokasi Terhadap Keputusan Pemakaian Jasa Pada 

Bengkel Honda Jatake Motor Tangerang.  Hasil analisis menunjukkan 

bahwa word of mouth beprengaruh terhadap keputusan pemakaian jasa 

pada bengkel Honda Jatake Motor Tangerang dan lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan pemakaian jasa pada bengkel Honda Jatake Motor 

Tangerang. 

2. Wajayanti (2015), meneliti tentang Pengaruh Kualitas Layanan dan Word 

Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Karoseri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaruh kualitas layanan dan word of mouth 

terhadap keputusan pembelian adalah signifikan. Hasil ini didukung 

dengan perolehan koefisien korelasi sebesar 71,2% yang menunjukkan 

hubungan antara variabel tersebut terhadap keputusan pembelian adalah 

erat. Hasil pengujian secara parsial juga menunjukkan masing-masing 

variabel yang digunakan dalam model penelitian mempunyai pengaruh 

signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen banyak dikemukakan oleh para 

ahli pemasaran diantaranya Engel (2005:3) mendefinisikan “perilaku 

konsumen sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung 

terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barng-barang 

jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut” 

Sedangkan Peter dan Olson (2000:6) mendefinisikan perilaku 

konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dari kondisi p 

perilaku dan kejadian di sekitar lingkungan di mana manusia 

melakukan aspek  pertukaran dalam kehidupan mereka” Schiffman 

dan Kanuk  (2008:6) mengemukakan bahwa studi perilaku 

konsumen adalah suatu studi  mengenai bagaimana seorang individu 

membuat keputusan untuk mengalokasikan  sumber daya yang 

tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi). Konsumen memiliki  

keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh 

individu dari  berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan 

keadaan sosial ekonomi  lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting 

untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut.  
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan 

yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi yang 

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang atau jasa yang dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. 

b. Teori Perilaku Konsumen 

Mengetahui dan memahami perilaku konsumen bukanlah 

suatu perkara mudah karena adanya perbedaan individu, situasi dan 

interaksi dari tiap-tiap individu dengan lingkungan yang 

mempengaruhinya. Perbedaan tersebut akhirnya menimbulkan 

beragam teori tentang perilaku konsumen. Berdasarkan pendapat 

Dharmmesta dan Handoko (2000:27) ada beberapa teori perilaku 

konsumen sebagai berikut: 

1) Teori Ekonomi Mikro 

Keputusan pembeli merupakan hasil perhitungan 

ekonomis rasional yang sadar. Pembeli individual berusaha 

menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan 

(kepuasan) paling banyak, sesuai dengan selera dan harga-harga 

yang relatif. Setiap konsumen akan berusaha mendapatkan 

kepuasan maksimal, dan konsumen akan meneruskan 

pembeliannya terhadap suatu produk untuk jangka waktu yang 

lama, bila konsumen telah mendapatkan kepuasan dari produk 

yang sama yang telah dikonsumsinya. 
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Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu: 1) 

Bahwa konsumen selalu mencoba untuk memaksimumkan 

keputusannya dalam batas-batas kemampuan finansialnya. 2) 

Bahwa ia mempunyai pengetahuan tentang beberapa alternatif 

sumber untuk memuaskan kebutuhannya. 3) Bahwa ia selalu 

bertindak rasional. 

2) Teori Psikologis 

Secara garis besar ada dua bagian dari teori psikologis, yaitu: 

a) Teori Belajar 

Teori ini didasarkan pada empat komponen pokok, yaitu: 

(1) Drive (Dorongan) 

Merupakan stimuli (rangsangan) kuat dari dalam diri 

seseorang yang memaksanya untuk bertindak. Drive 

dapat dibedakan dalam: 

(a) Dorongan yang bersifat fisiologis (lapar, haus, dan 

seks). 

(b) Dorongan yang bersifat hasil dari proses belajar 

(learning Drive) yaitu rasa takut, keinginan untuk 

memiliki dan sebagainya. 

(2) Cue (Petunjuk) 

Merupakan stimuli yang lebih lemah, yang akan 

menentukan kapan, di mana dan bagaimana tanggapan 

subyek. 
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(3) Response (Tanggapan) 

Respon akan tergantung pada cue tersebut, dan 

petunjuk-petunjuk lain. Jadi merupakan reaksi seorang 

terhadap suatu kombinasi petunjuk. 

(4) Reinforcement (Penguatan) 

Ini terjadi bila perilaku individu terbukti dapat 

memperoleh kepuasan. Perilaku individu yang sama 

akan berulang yang sama bila reinforcement positif dan 

tidak akan terulang bila negatif. 

b) Teori Psikoanalitis 

Menurut Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh adanya 

keinginan yang terpaksa dan adanya motif yang 

tersembunyi (Dharmmesta dan Handoko, 2000:27) 

3) Teori Sosiologis 

Menurut Vablen, teori ini lebih menitikberatkan pada 

hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan 

dengan perilaku konsumen, jadi lebih mengutamakan perilaku 

kelompok daripada perilaku individu (Dharmmesta dan 

Handoko, 2000:27) 

4) Teori Anthropologis 

Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu 

kelompok masyarakat. Namun kelompok masyarakat yang lebih 

diutamakan bukannya kelompok kecil seperti keluarga, tetapi 
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kelompok besar atau kelompok yang ruang lingkupnya sangat 

luas. Termasuk dalam kelompok besar ini antara lain 

kebudayaan, sub budaya dan kelas-kelas sosial. (Dharmmesta 

dan Handoko, 2000:28-38) 

2. Kualitas Pelayanan 

a. Definisi Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2012) kualitas layanan merupakan tingkat 

keunggulan (excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Terdapat 

dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan yaitu layanan 

yang diharapkan (expected service) dan layanan yang dipersepsikan 

(perceived service). Jika kenyataannya sama atau lebih dari yang 

diharapkan maka  layanan dapat dikatakan berkualitas atau 

memuaskan dan sebaliknya.  

Parasuraman dkk (1998) dalam Lupiyoadi (2013) menyatakan 

bahwa service quality (kualitas layanan) adalah ukuran seberapa baik 

suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. 

Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi dengan 

harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten. Adapun definisi lain 

menurut Assegaff (2009) kualitas layanan sendiri adalah ukuran sejauh 

mana suatu layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas kualitas layanan 

atau mutu layanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima atau 
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mereka peroleh. Harapan merupakan keinginan para pelanggan dari 

layanan yang mungkin diberikan oleh perusahaan. Service quality 

dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

pelanggan atas layanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh 

dengan layanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Jika 

kenyataan lebih besar dari yang diharapkan, maka layanan dapat 

dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang 

diharapkan, maka layanan dapat dikatakan tidak bermutu; apabila 

kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan. 

Dengan mempelajari kualitas layanan dapat kita ketahui 

pengaruh-pengaruh apa saja yang dapat perusahan lakukan untuk 

memenuhi harapan pelanggan terhadap kualitas layanan. Kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak perusahaan, 

melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. 

Pelangganlah yang menentukan berkualitas atau tidaknya suatu 

layanan. Dengan demikian baik tidaknya kualitas layanan tergantung 

pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten. 

b. Strategi Kualitas Pelayanan 

Dalam usaha untuk memberikan kepuasan bagi kosumen maka 

dengan sendirinya jaminan atas kepuasan pelanggan menjadi hal 

wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa. Strategi untuk 
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meningkatkan kualitas layanan, menurut Tjiptono (2012), ada 8, 

yaitu: 

1) Mengidentifikasi determinasi utama layanan, melakukan riset 

untuk mengidentifikasi determinan layanan yang penting bagi 

pasar sasaran lalu memperkirakan penilaian yang diberikan 

pasar sasaran terhadap perusahaan dan pesaing berdasarkan 

determinan-determinan tersebut. 

2) Mengelola harapan pelanggan, di sini perusahaan berusaha 

mengetahui dan memenuhi harapan pelanggan. 

3) Mengelola bukti (evidence) kualitas layanan, evidence ini untuk 

memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah layanan 

diberikan. 

4) Membidik pelanggan tentang layanan, pelanggan yang telah 

terbidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik, 

sehingga kepuasan pelanggan dapat tercipta lebih tinggi. 

5) Mengembangkan budaya kualitas, dapat dilakukan melalui 

pengembangan suatu program yang terkoordinasi yang diawali 

dari seleksi dan pengembangan karyawan, sebab karyawan 

merupakan aset perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan memuaskan pelanggan. 

6) Menciptakan automating quality, perusahaan perlu melakuan 

penelitian untuk menentukan bagian yang membutuhkan 

sentuhan manusia dan yang memerlukan otomatisasi. 

7) Menindaklanjuti jasa, perusahaan perlu mengambil inisiatif 

untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk 
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mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang 

diberikan. 

8) Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan, diperlukan 

dengan pendekatan riset untuk mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi kualitas layanan guna mendukung 

pengambilan keputusan. 

c. Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Dalam pengukuran kualitas pelayanan maka digunakan model 

Servqual (Service Quality), model ini juga dikenal dengan istilah gap 

analysis model yang dikembangkan oleh tiga peneliti Amerika, 

Zeithaml, A. Parasuraman, dan Berry. Untuk mengetahui kualitas 

layanan digunakan gap, model serqual. Model ini meliputi analisis 

terhadap 5 gap yang berpengaruh terhadap kualitas layanan 

(Tjiptono, 2014), berikut penjelasannya: 

1) Gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen 

Pada kenyataannya pihak manajeman suatu perusahaan tidak 

selalu dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan 

pelanggan secara tepat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui 

bagaimana suatu layanan harus didesain, dan layanan-layanan 

pendukung atau sekunder apa saja yang diinginkan pelanggan. 

Contohnya pengelola katering mungkin mengira para 

pelanggannya lebih mengutamakan ketepatan waktu pengantaran 

makanannya, padahal para pelanggan tersebut mungkin lebih 

memperhatikan variasi menu yang disajikan. 
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2) Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan pelanggan dan 

spesifikasi kualitas layanan. 

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat 

apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak 

menyusun suatu standar kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bisa 

dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total 

manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, 

atau karena adanya kelebihan permintaan. Sebagai contoh, 

manajemen suatu bank meminta para stafnya agar memberikan 

pelayanan secara cepat tanpa menentukan standar atau ukuran 

waktu pelayanan yang dapat dikategorikan cepat. 

3) Gap antara spesifikasi kualitas layanan dan penyampaian 

pelayanan. 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya 

karyawan kurang terlatih (belum menguasai tugasnya), beban 

kerja melampaui batas, tidak dapat memenuhi standar kinerja 

yang ditetapkan. Selain itu mungkin pula karyawan dihadapkan 

pada standar-standar yang kadangkala bertentangan satu sama 

lain, misalnya para juru rawat diharuskan meluangkan waktunya 

untuk mendengarkan keluhan atau masalah pasien, tetapi di sisi 

lain mereka juga harus melayani para pasien dengan cepat. 

4) Gap antara penyampaian pelayanan dan komunikasi eksternal. 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan 

pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang 
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dihadapi perusahaan adalah apabila janji yang diberikan ternyata 

tidak dapat dipenuhi. Akan tetapi saat pelanggan datang dan 

merasakan bahwa ternyata fasilitas praktikum dan 

perpustakaannya biasa-biasa maka sebenarnya komunikasi 

eksternal yang dilakukan lembaga pendidikan tersebut telah 

mendistorsi harapan pelanggan dan menyebabkan terjadinya 

persepsi negatif terhadap kulitas layanan lembaga tersebut.  

5) Gap antara pelayanan yang dirasakan dan pelayanan yang 

diharapkan  

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau 

prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan atau bisa juga 

keliru mempersepsikan kualitas layanan tersebut. Misalnya 

seorang dokter bisa saja terus mengunjungi pasiennya untuk 

menunjukan perhatiannya. Akan tetapi pasien dapat 

menginterpretasikannya sebagai suatu indikasi bahwa ada yang 

tidak beres berkenaan dengan penyakit yang dideritanya. 

Berikut gambar gap. model kulitas layanan yang terdapat 5 gap: 
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Gambar 2.1 

Gap Analysis Model Kualitas Layanan 
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Sumber : Parasuraman, et al., dalam Tjiptono (2014) 

d. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry dalam Tjiptono (2014), 

mengatakan bahwa pelanggan dalam melakukan penilaian terhadap 

kualitas layanan, ada lima dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Bentuk  fisik atau yang berwujud  (tangibles) yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pelanggan. Kemampuan kondisi fisik yang ada dalam 
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memberikan pelayanan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. Semua itu merupakan bukti 

fisik nyata dari layanan yang diberikan pada pelanggan. Dimensi 

tangible ini umumnya digunakan perusahaan untuk menaikkan 

image di mata pelanggan. 

2) Kehandalan  (reliability) yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, handal, 

akurat, terpercaya dan memuaskan. Hal ini berarti penyedia jasa 

harus tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa 

kesalahan. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan menepati janjinya sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati. Dimensi keandalan sering dipersepsikan paling 

penting bagi pelanggan dan pelaku industri layanan.  

3) Daya tanggap  (responsiveness) yaitu suatu keinginan atau 

kesiapan para karyawan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Persepsi negatif pada 

layanan akan timbul apabila perusahaan membiarkan pelanggan 

menunggu tanpa alasan yang jelas. 

4) Jaminan  (assurance) yaitu  mencakup pengetahuan, kesopanan 

dan kemampuan untuk memberikan layanan yang jujur, 

meyakinkan dan terpercaya. Hal ini berarti kemampuan 
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karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

pelanggan kepada perusahaan dalam pembelian layanan. 

Memberikan rasa aman dan terjamin pada pelanggan merupakan 

hal yang penting juga. 

5) Empati (emphaty) yaitu perhatian secara individu yang diberikan 

oleh perusahaan kepada pelanggan secara pribadi guna 

memahami kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan merasa 

penting, dihargai dan dimengerti oleh perusahaan. Perusahaan 

diharapkan mengetahui kebutuhan pelanggan secara spesifik, 

serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa terdapat lima 

elemen terkait dengan dimensi kualitas pelayanan, kelima dimensi 

tersebut memiliki dukungan dalam upaya memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggan. Dimensi tersebut merupakan faktor yang 

terkait secara langsung dengan upaya perusahaan untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 

 

C. Word Of Mouth 

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) terjadi ketika pelanggan 

mulai membicarakan idenya tentang layanan, merek, maupun kualitas dari suatu 

produk yang dipakainya kepada orang lain. Kotler and Keller (2009:254) 

mendefinisikan word of mouth sebagai salah satu komunikasi personal tentang 
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produk di antara pembeli dan orang-orang di sekitar. Apabila pelanggan 

meyebarkan opininya mengenai kebaikan produk maka disebut sebagai word of 

mouth positif, namun apabila pelanggan meyebarluaskan opininya mengenai 

keburukan produk maka disebut sebagai word of mouth negatif.  

Karakteristik unik konsumen Indonesia adalah suka berkumpul. Karakter 

yang seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menjalankan strategi word of mouth. 

Kolter and Keller (2009:254) menyatakan bahwa jaringan sosial adalah berita dari 

mulut ke mulut, seperti Facebook dan Twitter menjadi suatu kekuatan penting 

dalam pemasaran ke konsumen. Orang Indonesia yang sangat sosial ini, dapat 

menjadikan word of mouth yang bagus. Word of mouth perlu dipertimbangkan 

banyak hal, para pemasar harus memahami para calon konsumennya. Bahasa 

pemasaran berbeda dengan bahasa dari perusahaan. Bahasa yang digunakan 

merupakan bahasa yang digunakan sendiri oleh masyarakat. 

Satu hal yang terkandung dalam word of mouth adalah story telling, cerita 

ini menjadi bumbu yang menarik untuk sebuah promosi. Iklan memang dapat 

membangkitkan kesadaran seseorang, namun word of mouth menjadi salah satu 

faktor yang menentukan kesadaran seseorang yang akan membeli produk karena 

dipengaruhi oleh orang lain. Konsumen yang puas akan memberitahukan kepada 

tiga atau lima orang lain tentang pengalamanya, sedangkan konsumen yang tidak 

puas akan meberitahukan kepada sepuluh sampai sebelas orang. 

Menurut Sernovitz (2009:31) Terdapat lima elemen atau indikator dasar  

dalam merumuskan word of mouth sehingga dapat menyebar informasi tersebut 

kepada orang lain. Lima elemen tersebut adalah: 
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a. Talkers (Pembicara)  

Kumpulan target dimana mereka yang akan membicarakan suatu 

merek biasa disebut juga sebagai influencer (pengaruh). Talkers ini bisa 

siapa saja mulai dari teman, tetangga, keluarga, dll. Selalu ada orang yang 

antusias untuk berbicara. Mereka ini yang paling bersemangat 

menceritakan pengalamannya. Mereka akan melakukan tugas tersebut jika 

perusahaan memberikan kepada mereka sesuatu untuk mereka bicarakan. 

b. Topics (Topik) 

Berkaitan dengan apa yang akan dibicarakan oleh talker. Topik ini 

berhubungan dengan sesuatu yang ditawarkan oleh suatu merek. Seperti 

tawaran spesial, nama yang lucu, diskon, produk baru, atau pelayanan 

yang memuaskan, dan lain-lain. Topik yang baik ialah topik yang simpel, 

mudah dibawa (portable), dan natural. Seluruh word of mouth memang 

bermula dari topik yang menggairahkan untuk dibicarakan. 

c. Tools (Alat)  

Alat penyebaran dari topik oleh talkers. Topik yang telah ada juga 

membutuhkan suatu alat yang membantu agar topik atau pesan dapat 

berjalan, alat ini alat yang bisa membuat orang mudah membicarakan atau 

menularkan produk atau jasa perusahan kepada orang lain. Bisa dengan 

sebuah sampel, kupon, brosur atau internet juga sangat efektif dan 

membantu agar pesan tersebut dapat menyebar. Dalam hal ini terutama 

pengguna media sosial. 
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d. Taking Part (Pertisipasi)  

Suatu pembicaraan akan hilang jika hanya satu orang yang 

berbicara tentang produk, maka perlu adanya orang lainnya yang ikut serta 

dalam percakapan agar word of mouth dapat terus berlanjut. Seperti 

partisipasi dari pihak perusahaan atau siapapun yang terlibat di dalam 

medium dan ikut di dalam percakapan membantu merespon mengenai 

produk atau jasa dari para calon konsumen sehingga arah word of mouth 

dapat berkembang sesuai dengan sasaran. 

e. Tracking (pengawasan)  

Tracking ialah suatu tindakan perusahaan untuk menyediakan alat 

guna mengawasi atau memantau serta merespon apa yang konsumen 

katakan. Agar pihak perusahaan dapat memahami serta mempelajari apa 

yang menjadi masukan positif atau negatif konsumen, sehingga dengan 

begitu perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk kemajuan 

perusahaan yang lebih baik. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:255) word of mouth mempunyai tiga 

karakteristik penting antara lain: 

a. Kridibel  

 Karena orang mempercayai orang lain yang mereka kenal dan hormati 

pemasaran word of mouth bisa sangat berpengaruh. 

b. Pribadi  

 Pemasaran word of mouth bisa menjadi dialog sangat akrab yang dapat 

mencerminkan fakta, pendapat dan pengalaman pribadi. 
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c. Tepat waktu 

 Pemasaran word of mouth terjadi ketika seseorang menginginkannya dan 

sering kali mengikuti acara atau pengalaman penting. 

Menurut Rosen (2004:16) ada tiga alasan yang membuat word of  mouth 

menjadi begitu penting: 

a. Kebisingan (noise)  

Para calon konsumen hampir tidak dapat mendengar banyaknya 

kebisingan yang dilihatnya di berbagai media setiap hari. Mereka bingung 

sehingga untuk melindungi diri, mereka menyaring sebagian pesan yang 

berjalan dari media massa. Sebenarnya mereka cenderung lebih 

mendengarkan apa yang dikatakan orang atau kelompok yang menjadi 

rujukan seperti teman-teman atau keluarga.  

b. Keraguan (skepticism)  

Para calon konsumen umumnya bersikap skeptis ataupun 

meragukan kebenaran informasi yang diterimanya. Hal ini disebabkan oleh 

banyaknya kekecawaan yang dialami konsumen saat harapannya ternyata 

tidak sesuai dengan kenyataan di saat mengkonsumsi produk. Dalam 

kondisi ini konsumen akan berpaling ke teman ataupun orang yang bisa 

dipercaya untuk mendapatkan produk yang mampu memuaskan 

kebutuhannya.  

c. Keterhubungan (connectivity)  

Kenyataan bahwa para konsumen selalu berinteraksi dan 

berkomunikasi satu sama lain, mereka saling berkomentar mengenai 
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produk yang dibeli ataupun bahkan bergosip mengenai persoalan lain. 

Dalam interaksi ini sering terjadi dialog tentang produk seperti 

pengalaman mereka menggunakan produk. 

Kotler and Keller (2009:296) menyatakan dalam berita dari mulut ke 

mulut (word of mouth) terdapat dua bentuk antara lain : 

a. Buzz marketing 

 Buzz marketing dapat dianalogikan seperti penyebaran sebuah gosip atau 

perbincangan. Buzz marketing adalah teknik pemasaran suatu produk atau 

jasa untuk menghasilkan bisnis informasi dari mulut ke mulut.  

b. Viral marketing 

Viral marketing merupakan metode pemasaran yang sangat efektif 

dan efesien untuk mendongkrak penjualan. Berbeda dengan aktifitas 

pemasaran pada umumnya yang tidak melibatkan konsumen, viral 

marketing justru menempatkan dalam peran sentral. Viral marketing 

bekerja seperti virus yang menular yang dapat mebelah diri sehingga 

menjadi berlipat ganda. Metode viral marketing ini memang baru yang 

memanfaatkan media sebagai perantaranya. 

Buzz adalah isu yang mebuat konsumen tertarik untuk menceritakan 

kepada orang lain. Isu ini harus dapat membuat kehebohan, karena dengan adanya 

kehebohan maka semua orang akan ingin tahu, dan jika belum tahu akan merasa 

tertinggal berita terbaru. Viral adalah suatu bentuk komunitas, sosial media, blog 

atau media lainya yang memiliki kepentingan yang sama. Apabila muncul respon 

positif dari viral yang dilancarkan, orang dalam komunitas tersebut yang memiliki 



29 

 

minat atau kepentingan yang sama akan ikut tertarik terhadap suatu produk atau 

jasa yang diviralkan. Cakupan dari jangkauan viral ini hanya untuk 

memperngaruhi pada segmen tertentu. 

Pemasaran buzz marketing dapat menghasilkan ketertarikan, menciptakan 

publisitas, dan mengekspresikan informasi relevan yang berhubungan dengan 

merek melalui sarana yang tak terduga. Sedangkan pemaran viral (menular seperti 

virus) merupukan bentuk lain dari mulut ke mulut yang mendorong konsumen 

menceritakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau informasi 

audio, video, tertulis kepada orang lain secara online. 

 

D. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses di mana konsumen 

diharapkan pada masalah yang akan dipecahkan. Berdasarkan pendapat 

Amirullah (2002:62), “Keputusan konsumen adalah proses di mana 

konsumen melakukan penilain terhadap berbagai  alternatif pilihan dan 

memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu”. 

Berdasarkan pendapat Kotler (2004:202), ada lima peran yang 

dimainkan seseorang di dalam keputusan pembelian, yaitu: 

1) Pemrakarsa adalah orang yang pertama menyarankan atau 

mencetuskan gagasan membeli produk atau jasa tertentu. 

2) Pemberi pengaruh adalah orang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan pembelian. 
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3) Pengambilan keputusan adalah orang  yang akhirnya membuat 

keputusan membeli atau sebagian dari itu apakah akan membeli, apa 

yang dibeli, bagaimana membelinya atau di mana membelinya. 

4) Pembeli adalah orang-orang yang benar-benar melakukan pembelian. 

5) Pengguna adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan 

seseorang dalam pengambilan keputusan pembelian adalah ditentukan oleh 

sejauh mana peranan yang disandang terhadap keputusan pembelian 

tersebut. 

2. Struktur Keputusan Pembelian 

Tahap-tahap keputusan konsumen dalam proses pembelian akan 

membentuk struktur keputusan untuk membeli. Setiap keputusan membeli 

mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen (Dharmmesta dan 

Handoko, 2000:102-104), yaitu: 

1) Keputusan tentang jenis produk, konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk membeli sebuah produk menggunakan uangnya atau 

untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan 

perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli produknya 

serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. 

2) Keputusan tentang bentuk produk, konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk membeli bentuk produk tertentu. Keputusan tersebut 

menyangkut ukuran, mutu, suara, corak dan sebagainya. 
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3) Keputusan tentang merek, konsumen harus mengambil keputusan 

tentang merek mana yang akan dibeli, setiap merek memiliki 

perbedaan-perbedaan tersendiri. 

4) Keputusan tentang penjualnya, konsumen harus mengambil keputusan 

dimana produk tersebut akan dibeli. 

5) Keputusan tentang jumlah produk, konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada 

suatu saat, pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu unit. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian, konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian, masalah ini 

menyangkut tersedianya uang untuk membeli produk tersebut. 

7) Keputusan tentang cara pembayaran, konsumen harus mengambil 

keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli, 

apakah secara tunai atau dengan cicilan, keputusan tersebut akan 

mempengaruhi keputusan tentang penjual dan jumlah pembeliannya. 

Keputusan yang diambil oleh konsumen tidak harus selalu berurutan, 

akan tetapi setiap tindakan yang berkaitan dengan keputusan pembelian 

suatu produk dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

seperti faktor psikologis konsumen yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, 

kepribadian dan sikap. 

3. Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Peranan konsumen dalam keputusan pembelian, Menurut Swastha 

dan Handoko (2008: 110) terdapat lima peran individu dalam sebuah 

keputusan membeli, yaitu: 
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1)  Pengambilan inisiatif (initiator) 

 Individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu 

atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak 

mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. 

2)  Orang yang memengaruhi (influencer) 

 Individu yang memengaruhi keputusan untuk membeli baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja. 

3)  Pembuat keputusan (decider) 

 Individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa 

yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana 

membelinya. 

4)  Pembeli (buyer) 

 Individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5)  Pemakai (user) 

 Individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa yang 

dibeli. 

 

 

 

 

 

 

 


