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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, sehingga dapat memperbanyak hasil penelitian yang mendukung atau 

tidak mendukung penelitian untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul & Peneliti 

Variabel 

Independen & 

Dependen 

Alat Analisis 

dan Sampel 
Hasil Penelitian 

1 

Pengaruh Harga 

dan Promosi Grab 

Terhadap Brand 

Image 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Penggunaan 

Transportasi 

Berbasis Online di 

Jabodetabek. 

Rafael Billy dan 

Herwin (2017) 

 Variabel bebas : 

harga, promosi, 

dan brand image 

 Variabel terikat : 

Keputusan 

penggunaan 

 Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 Sampel 

250 

Responden 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan harga, promosi, 

dan brand image 

berpengaruh secara parsial 

dan juga simultan terhadap 

keputusan penggunaan  

 

Variabel promosi merupakan 

variabel yang memberikan 

kontribusi pengaruh terbesar 

terhadap keputusan 

penggunaan dengan nilai 

standardized coefficient beta 

sebesar 0,456  

2 

 

Effect Of Sales 

Promotion, 

Perceived Ease Of 

Use And Perceived 

Usefulness To 

Decisions Using 

Online 

Transportation 

(Study On User 

Uber In Surabaya 

Center). Miyatul 

Fatuh (2017) 

 Variabel bebas : 

sales promotion, 

perceived ease of 

use, and perceived 

usefulness 

 Variabel terikat : 

purchase decision 

 Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

 Sampel 

220 

Responden 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan sales 

promotion, perceived ease of 

use, and perceived 

usefulness berpengaruh 

secara parsial dan simultan 

terhadap keputusan 

penggunaan 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul & Peneliti 

Variabel 

Independen & 

Dependen 

Alat Analisis 

dan Sampel 
Hasil Penelitian 

3 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

Keputusan 

Penggunaan Dan 

Kepuasan 

Pelanggan (Survei 

Pada Mahasiswa 

Binus University 

yang 

Menggunakan Jasa 

GoJek Di Jakarta). 

Kansa Khairunissa, 

dkk (2017) 

 Variabel bebas 

: periklanan, 

promosi 

penjualan, dan 

direct 

marketing 

 Variabel terikat 

: keputusan 

penggunaan 

dan kepuasan 

konsumen 

 Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 Sampel 112 

Responden 

Berdasarkan penelitian 

menunjukan variabel 

periklanan, promosi 

penjualan, dan direct 

marketing berpengaruh secara 

parsial dan simultan terhadap 

keputusan penggunaan 

 

Variabel promosi penjualan 

yang memberikan pengaruh 

kontribusi terbesar terhadap 

keputusan penggunaan dengan 

nilai standardized coeffcient 

beta sebesar 0,427 

4 

 

Pengaruh Citra 

Merek, Promosi, 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pengguna Grab 

Car Pada 

Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Sumatera Utara 

Medan. Armanda 

Ekatadeus (2017) 

 Variabel bebas 

: citra merek, 

Promosi, dan 

Harga 

 Variabel terikat 

: keputusan 

penggunaan 

 Analisis 

regresi linier 

berganda 

dan 

deskriptif  

 Sampel 80 

Responden 

Berdasarkan penelitian 

menunjukan variabel  citra 

merek, promosi, dan harga 

berpengaruh secara parsial 

dan simultan terhadap 

keputusan penggunaan 

 

Variabel harga yang 

memberikan pengaruh 

kontribusi terbesar terhadap 

keputusan penggunaan dengan 

nilai standardized coeffcient 

beta sebesar 0,381 

5 

Pengaruh Harga, 

Pelayanan, dan 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Penggunaan Jasa 

Angkutan Gojek 

Pada Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta. Siti Dianti 

(2018)  

 Variabel bebas 

: harga, 

pelayanan, dan 

promosi 

 Variabel terikat 

: Keputusan 

penggunaan 

 Analisis 

Regresi 

linier 

berganda 

 Sampel 80 

responden 

Berdasarkan  penelitian secara 

parsial menunjukkan variabel 

harga tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

penggunaan 

 

Secara parsial menunjukkan 

variabel promosi  berpengaruh 

secara negatif terhadap 

keputusan penggunaan 

 

Secara parsial menunjukkan 

variabel pelayanan  

berpengaruh terhadap 

keputusan penggunaan 

 

Variabel  harga, pelayanan, 

dan promosi berpengaruh 

secara simultan terhadap 

keputusan penggunaan  
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul & Peneliti 

Variabel 

Independen & 

Dependen 

Alat Analisis 

dan Sampel 
Hasil Penelitian 

6 

Pengaruh Kualitas 

Layanan, Harga 

(Tarif), dan 

Promosi Penjualan 

Terhadap 

Keputusan 

Menggunakan 

Jasa Gojek Di 

Jakarta. Soni 

Laksono (2016) 

  Variabel bebas: 

Kualitas 

Layanan, Harga 

(Tarif), dan 

Promosi 

 Variabel terikat 

: Keputusan 

penggunaan 

 Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

 Sampel 96 

responden 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

secara parsial dan simultan 

menunjukan bahwa variabel 

kualitas layanan, harga (tarif), 

dan promosi penjualan 

berpengaruh terhadap 

keputusan penggunaan 

 

Variabel promosi penjualan 

yang memberikan pengaruh 

kontribusi terbesar terhadap 

keputusan penggunaan dengan 

nilai standardized coeffcient 

beta sebesar 0,412 

 

B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen/pengguna adalah tindakan yang langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan. 

(Setiadi, 2010:2). Perilaku konsumen/pengguna merupakan dinamika interaksi 

antara pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan dimana manusia 

melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Dengan kata lain, perilaku 

konsumen/pengguna melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka alami 

serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi.(Peter & Olson, 

2014:6). 

Perilaku konsumen/pengguna adalah studi tentang bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana 
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barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka (Kotler & Keller, 2009:166). 

Menurut Kotler & Keller (2009:166-183), Perilaku konsumen/pengguna 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :  

1) Faktor budaya 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap 

perilaku penggunaan pengguna. Produsen perlu memahami budaya, sub 

budaya dan kelas sosial pembeli. 

a) Budaya  

Budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. 

Melalui keluarga atau institusi utama lainnya, saat anak-anak yang 

sedang tumbuh akan mendapatkan suatu wawasan dari lingkungan 

hidupnya, preferensi dan perilaku dari lingkungan keluarga, organisasi 

dan lembaga penting lainnya. Pengaruh budaya terhadap perilaku 

konsumen/pengguna beragam karena setiap kelompok atau masyarakat 

memiliki budaya yang berbeda-beda tiap daerah dan tiap-tiap negara. 

b) Sub budaya 

Subbudaya adalah grup budaya yang cangkupannya lebih kecil 

yang memberikan indentifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik 

untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, 

kelompok ras, dan wilayah geografis. 

c) Kelas sosial 
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Kelas sosial divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam 

sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan tiap anggota-

anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas 

sosial mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, orang-orang yang 

berada dalam masing-masing kelas cenderung mempunyai kemiripan 

dalalam cara berpakaian, pola bicara, dan preferensi rekreasional 

dibandingkan dari kelas sosial yang berbeda. Kedua, tiap orang 

menduduki posisi lebih rendah atau lebih tinggi menurut kelas sosial. 

Ketiga, kelas sosial dapat dibedakan berdasarkan pekerjaan, 

penghasilan, kekayaan, pendidikan dan orientasi nilai mengindikasikan 

kelas sosial. Keempat, kelas sosial seseorang dapat berubah naik atau 

turun sepanjang hidup mereka.  

2) Faktor sosial 

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, 

keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku penggunaan 

a) Kelompok referensi 

Kelompok referensi seseorang adalah semua kelompok yang 

mempunyai pengaruh lansung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Kelompok yang dapat 

mempengaruh secara langsung disebut kelompok keanggotaan yang 

terdiri dari kelompok primer, dengan siapa sesorang berinteraksi 

dengan apa adanya secara terus menerus, seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan rekan kerja. Kelompok sekunder, seperti agama, 
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profesioanl, dan kelompok persatuan perdagangan. Seseorang juga 

dapat dipengaruhi oleh kelompok yang berada di luar kelompoknya. 

Seperti, kelompok aspirasional kelompok yang ingin diikuti oleh 

seseorang dan kelompok disosiatif kelompok yang nilai dan 

perilakunya ditolak oleh seseorang tersebut. 

b) Keluarga 

Keluarga adalah kelompok referensi utama yang paling 

berpengaruh dalam penggunaan jasa transportasi online GrabBike. 

Ada dua keluarga dalam kehidupan pengguna. Keluarga orientasi 

terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Pengaruh yang lebih 

lansung terhadap perilaku penggunaan setiap hari adalah keluarga 

proreasi yaitu, pasangan dan anak-anak. 

c) Peran dan status  

Peran dan status seseorang dalam lingkungan masyarakat berbeda-

beda. Kita dapat mendifinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok 

berdasarkan peran dan status, peran terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap perang menyandang 

status. 

3) Faktor pribadi 

Penggunaan juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. 
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Karakteristik- karakteristik ini mempunyai dampak yang langsung 

terhadap perilaku pengguna. 

a) Usia dan siklus hidup 

Setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda dalam memilih 

barang atau jasa untuk dibelinya. Selera seseorang selalu berkaitan 

denga  usia yang dimilikinya. konsumsi juga dibentuk oleh siklus 

hidup keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang dalam 

rumah tangga pada satu waktu tertentu. 

b) Pekerjaan dan keadaan ekonomi 

Pekerjaan juga dapat mempengaruhi pola konsumsi. Pekerja kerah 

biru akan menggunakan baju kerja dan sepatu kerja. Presiden 

perusahaan akan menggunakan jas dan perjalanan udara. Pilihan 

produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi.  

c) Kepribadian dan konsep diri 

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

perilaku penggunaan. Kepribadian adalah sekumpulan sifat psikologi 

manusia yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan tahan 

lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku penggunaan 

transportasi online GrabBike). Konsep diri adalah bagaimana kita 

memandang diri sendiri dalam mengkonsumsi merek atau produk. 

Konsumen/pengguna yang memiliki pengamatan diri yang tinggi, 

sensitif terhadap cara orang lain memandang mereka dan cenderung 
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memilih merek yang kepribadianya sesuai dengan situasi 

konsumen/pengguna. 

d) Gaya hidup dan nilai 

Setiap orang mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya 

hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang terlihat dari kegiatan, 

minat, dan pendapat. Gaya hidup menggambarkan interaksi seseorang 

secara utuh dengan lingkungannya, sebagaian gaya hidup terbentuk 

oleh  keterbatasan uang atau keterbatasan waktu konsumen/pengguna. 

Keputusan konsumen/pengguna juga dipengaruhi oleh nilai inti, sistem 

kepercayaan yang mendasari sikap dan perilaku, nilai inti lebih dalam 

dari pada perilaku atau sikap dalam menentukan pilihan dan keinginan 

seseorang dalam jangka panjang. Bila produk sesui dengan 

kepribadian dalam diri konsumen/pengguna, produk itu dapat 

mempengaruhi kepribadian perilaku penggunaan pada pengguna 

transportasi online GrabBike.  

4) Faktor psikologis 

Faktor yang paling mendasar dalam diri individu yang akan 

mempengaruhi pilihan-pilihan seseorang dalam melakukan penggunaan 

transportasi online GrabBike 

a) Motivasi 

Motivasi rasa dorongan seseorang dalam memilih dan membeli 

suatu barang atau menggunakan jasa sehingga dapat bertindak dengan 

kuat untuk mencari kepuasan atau kebutuhannya. 
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b) Persepsi 

Orang yang termotivasi siap bertindak. Persepsi merupakan 

tindakan atau proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih, 

memahami dan menerjemahkan masukan informasi untuk memberi 

gambaran dan pemahaman tentang sekitarnya atau lingkungannya. 

c) Pembelajaran 

Pembelajaran menunjukan suatu perubahan terhadap perilaku 

seseorang yang berasal dari pengalaman. Sebagian besar perilaku 

manusia dipengaruhi dari hasil pembelajar yang didapatkannya melalui 

lingkungan hidup seseorang. 

d) Memori  

Memori adalah proses yang sangat konstruktif, karena kita tidak 

mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat, secara 

umum, pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan dimana 

informasi masuk kedalam memori. Semakin banyak perhatian yang kita 

berikan pada arti informasi sepanjang pemrograman, semakin kuat 

asosiasi dalam memori yang dihasilkan. 

Berikut gambar model perilaku konsumen/pengguna dapat dilihat dibawah 

ini:  
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Sumber: Kotler &Keller (2009:178) 

Gambar 2.1 : Model Perilaku Konsumen/pengguna 

Konsumen/pengguna dalam pertama kali membeli atau menggunakan 

suatu produk maupun jasa akan di pengaruhi oleh rangsangan pertama terdiri 

dari bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, dan komunikasi. 

Rangsangan lain meliputi kekuatan dan kejadian penting di lingkungan 

pengguna seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua input 

tersebut termasuk kedalam psikologi pengguna dan karakteristik 

konsumen/pengguna kemudian pengguna melakukan proses keputusan 

penggunaan transportasi online GrabBike dan selanjutnya pengguna akan 

memilih seperti apa keputusan penggunaan pada transportasi online yang 

dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil rangsangan atau 

pengaruh harga dan promosi penjualan yang di lakukan transportasi online 

GrabBike terhadap keputusan penggunaan, karena dirasa harga dan promosi 

penjualan merupakan rangsangan pertama yang di pertimbangkan oleh 

konsumen/pengguna dalam melakukan keputusan penggunaan pada 

transportasi online GrabBike. 
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2. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pengguna secara langsung 

maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. (Kotler & 

keller, 2009 : 172). Dalam bauran komunikasi pemasaran terdiri dari delapan 

model utama (Kotler & Keller, 2009:170-239) : 

1) Iklan, semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan promosi 

ide, barang, atau jasa melalui sponsor 

2) Promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

percobaan atau penggunaan produk atau jasa. 

3) Acara dan pengalaman, kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau 

interaksi dengan hubungan merek tertentu. 

4) Hubungan masyarakat dan publisitas, beragam program yang 

dirancang untuk mempromosikan, melindungi citra perusahaan atau 

produk individu. 

5) Pemasaran langsung, berkomunikasi secara langsung dengan 

pengguna, meminta respon langsung, atau dialog dari pengguna dan 

prospek tertentu melalui penggunaan surat, tetepon, faksimile, e-mail, 

atau internet. 

6) Pemasaran interaktif, kegiatan dan program online yang dirancang 

untuk melibatkan pengguna secara langsung atau tidak langsung 
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meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan produk 

dan jasa. 

7) Pemasaran dari mulut ke mulut, komunikasi lisan, tertulis, dan 

elektronik atar masyarakat yang berhubungan dengan pengalaman 

membeli dan menggunakan produk atau jasa. 

8) Penjualan personal, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan pengadaan pesanan. 

a. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk 

mendorong penggunaan atau penjualan sebuah produk atau jasa. (Kotler & 

Keller 2009:219). Promosi Penjualan merupakan upaya pemasaran yang 

bersifat media dan nonmedia untuk merangsang coba-coba dari pengguna, 

meningkatkan permintaan dari pengguna (Setiadi, 2010:234). Adapun 

menurut Peter & Olson (2014:25-26) promosi penjualan merupakan 

peristiwa memasarkan berfokus pada tindakan yang tujuannya memberi 

dampak langsung terhadap perilaku pelanggan sebuah perusahan. 

Promosi penjualan digunakan untuk mempengaruhi perhatian 

pengguna memberi suatu informasi yang akan membawa pengguna untuk 

menggunakan produk tersebut. Menurut Kotler & Keller (2009:221-224) 

pengelompokan jenis promosi penjualan merupakan alat yang 

menawarkan insentif pada pembeli dan terdiri atas: 
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1) Promosi konsumen/pengguna adalah upaya mendorong penggunaan 

unit-unit yang lebih besar, menciptakan pengujian produk diantara 

pemakai dan menarik pengguna. Alat yang digunakan seperti sampel, 

kupon, rabat, kemasan harga, premi, program frekuensi, undian, 

percobaan gratis, garansi produk, promosi terikat, promosi silang. 

2) Promosi dagang adalah upaya membujuk pengecer menjual produk 

baru dan mempunyai tingkat persediaan dan mendorong penggunaan 

di luar musim. Alat yang digunakan seperti penurunan harga, insentif, 

dan barang gratis. 

3) Promosi tenaga penjualan dan bisnis adalah upaya mendorong 

dukungan terhadap produk atau model baru dan mendorong pencarian 

calon pelanggan yang lebih banyak. Alat yang digunakan seperti 

pameran dagang dan konvensi, kontes penjualan, dan iklan khusus. 

b. Alat Promosi Penjualan 

Komponen alat promosi penjualan utama meliputi sampel produk, 

kupon, pengembalian tunai, harga khusus, premi, barang khusus iklan, 

penghargaan dukungan, pajangan dan demonstrasi di titik penggunaan, 

dan kontes, undian serta permainan. (Kotler & Keller 2009:222). Secara 

rinci dijabarkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.2. Alat-alat Promosi Penjualan 

Alat 

 

Definisi 

Sampel contoh Merupakan tawaran produk gratis atau percobaan gratis kepada 

pengguna dan diharapkan mereka menyukai produk tersebut 

sehingga melakukan penggunaan ulang. 

Diskon 
Pengurangan langsung dari harga barang pada penggunaan 

sepanjang periode yang ditentukan. 

Undian 
Mengajak pengguna untuk mengumpulkan nama mereka untuk 

diundi. 

Kemasan harga khusus 

atau paket harga Potongan harga lebih rendah daripada harga biasa kepada 

pengguna yang diterapkan pada label atau bungkus. 

Hadiah Barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau gratis atau 

dengan harga sangat murah sebagai insentif untuk membeli suatu 

produk. 

Demonstrasi 
Yaitu pertunjukan yang dilakukan untuk menunjukan atau 

membuktikan keefektifan atau cara menggunakan produk. 

Tawaran uang kembali Pengembalian uang kembali kepada pengguna apabila 

ketidaksesuaian antara produk dengan harga atau terjadi 

kerusakan produk yang dibeli berdasarkan perjanjian. 

Promosi gabungan Dua atau lebih merek atau perusahaan bekerja sama 

mengeluarkan kupon, pengembalian uang dan mengadakan 

kontes untuk meningkatkan daya tarik mereka. 

Pemajangan waktu 

penggunaan 

Pemajangan diwaktu penggunaan untuk menarik pembeli 

Kupon 
Sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya atas potongan 

harga yang telah ditetapkan untuk produk tersebut. 

Percobaan Gratis 
Barang yang ditawarkan dengan harga relatif rendah atau gratis 

sebagai insentif untuk menggunakan produk tertentu. 

Program frekuensi 
Program yang diberikan terkait dengan frekuensi dan intensitas 

pengguna menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut. 

Imbalan berlangganan Niat dalam bentuk tunai atau untuk bentuk lain yang sebanding 

dengan loyalitas berlangganan penjual atau sekelompok penjual 

tertentu. 

Promosi silang 
Menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lain yang 

tidak bersaing. 

Sumber: Kotler & Keler (2009:222-224) 
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c. Indikator Promosi Penjualan 

Selain memperhatikan alat-alat promosi penjualan perusahaan harus 

bisa memilih indikator-indikator promosi penjualan yang tepat dalam 

mempromosikan produk atau jasa. Menurut Kotler dan Keller (2009:221) 

indikator-indikator promosi penjualan diantaranya adalah : 

1) Frekuensi promosi adalah jumlah promosi penjualan yang dilakukan 

dalam suatu waktu melalui media promosi penjualan. Seperti seberapa 

sering diskon dan grab reward yang diberikan GrabBike kepada 

pengguna. Hal tersebut dilakukan GrabBike untuk menarik pengguna. 

2) Kualitas promosi adalah tolak ukur seberapa baik promosi penjualan 

dilakukan. Seperti seberapa menarik diskon dan grab reward yang 

diberikan GrabBike kepada pengguna. Hal tersebut dilakukan 

GrabBike untuk menarik pengguna. 

3) Kuantitas promosi adalah niali atau jumlah promosi penjualsn yang 

diberikan kepada pengguna. Seperti seberapa banyak diskon dan grab 

reward yang diberikan GrabBike kepada pengguna. Hal tersebut 

dilakukan GrabBike untuk menarik pengguna. 

4) Waktu promosi adalah lamanya promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Seperti seberapa lama diskon dan grab reward yang 

diberikan GrabBike kepada pengguna. Hal tersebut dilakukan 

GrabBike untuk menarik pengguna. 

5) Ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi merupakan faktor yamg 

diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan. Seperti 
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seberapa diskon dan grab reward yang diberikan GrabBike kepada 

pengguna. Hal tersebut dilakukan GrabBike untuk menarik pengguna. 

3. Harga 

Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasran yang menghasilkan 

pendapatan; elemen lain menghasilkan biaya. Mungkin harga adalah elemen 

termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan; fitur produk, saluran, 

dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga 

mengkomunikasikan positioning nilai yang dimaksudkan dari produk atau 

merek perusahaan ke pasar. Produk yang dirancang dan dipasarkan dengan 

baik dapat dijual dengan harga tinggi dan menghasilkan laba yang besar 

(Kotler & Keller, 2009:67). Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan 

untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainnya (Stanton, 1985;308). Harga merupakan sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar 

pengguna atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut (Kotler & Amstrong 2012:300). 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh 

pengguna sudah termasuk layanan yang diberikan oleh penjual. Banyak 

perusahaan mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan 

tujuan yang hendak dicapainya. Adapun tujuan tersebut dapat berupa 

meningkatkan penjualan, mempertahankan market share, mempertahankan 

stabilitas harga, mencapai laba maksimum dan sebagainya. Harga merupakan 

satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menciptakan pendapatan, 
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unsur lain menunjukkan biaya dan persaingan. Banyak perusahaan yang tidak 

mampu dalam menangani penetapan harga dengan baik. Kesalahan yang 

paling umum adalah penetapan yang berorientasi biaya, harga yang sering 

kurang direvisi, harga yang kurang bervariasi untuk produk-produk dan 

segmen pasar yang berbeda.  

a. Strategi Penyesuaian Harga 

Menurut Kotler & Keller (2009:101). Perusahaan biasanya tidak 

menetapkan suatu harga, tetapi lebih menentukan struktur penetapan harga 

yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, 

kebutuhan segmen pasar, waktu penggunaan, tingkat pesanan, dan faktor-

faktor lain. Ada beberapa strategi penyesuaian harga agar menarik 

pengguna dengan cara : 

1) Penetapan harga geografis, dalam penetapan harga secara geografis 

perusahaan memutuskan bagaimana memberi harga kepada produknya 

untuk pengguna yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. 

2) Penetapan harga diskon yaitu pengurangan harga karena perbedaan 

jumlah produk yang dibeli, waktu penggunaan dan pembayaran. 

3) Penetapan harga promosi, yaitu penetapan harga di bawah daftar harga 

pasaran yang bertujuan untuk menarik pelanggan baru atau 

menghabiskan persediaan. 

4) Penetapan harga psikologis, yaitu penetapan harga dengan 

menggunakan angka akhiran ganjil atau tidak utuh dengan harapan 

memberi kesan murah. 
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5) Penetapan harga diskriminasi, yaitu penetapan harga dengan 

mengenakan harga terpisah kepada setiap pelanggan tergantung pada 

intensitas permintaanya, menetapkan harga tidak terlalu mahal kepada 

pembeli yang membeli volume yang lebih besar, dan menetapkan 

harga sesuai dengan segmentasi yang telah dibidik oleh perusahaan. 

b. Peranan Harga 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi 

menurut Fandy Tjiptono(2011:152). 

1) Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pengguna untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya dengan adanya harga dapat 

membantu para pengguna untuk memutuskan cara mengalokasikan 

daya belinya pada berbagi jenis barang atau jasa. Pengguna 

membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2) Peran informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik’’ 

pengguna mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pengguna mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produksi atau manfaatnya secara 

objektif. Persepsi yang sering berlaku menurut Tjiptono (2008:152) 

adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

c. Indikator Harga 
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Menurut Kotler & Amstrong (2012:314) menjelaskan terdapat empat 

indikator yang mencirikan harga , yaitu : 

1) Keterjangkauan harga, pengguna bisa menjangkau harga yang telah 

ditetapkan perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu 

merek dan harganya juga berbeda dari yang murah sampai dengan 

yang paling mahal. Dengan harga yang ditetapkan para pengguna 

banyak yang menggunakan produk. 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk, Harga sering dijadikan 

sebagai indikator kualitas bagi pengguna, orang sering memilih harga 

yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka melihat adanya 

perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi, orang cenderung 

beranggapan bahwa kualitas nya juga lebih baik. 

3) Daya saing harga, pengguna sering membandingkan harga suatu 

produk dengan produk lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga 

satu produk sangat dipertimbangkan oleh pengguna pada saat akan 

menggunakan produk tersebut. 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat, pengguna memutuskan untuk 

menggunakan suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar 

atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika 

pengguna merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang 

dikeluarkan maka pengguna akan beranggapan bahwa produk tersebut 

mahal dan pelanggan akan berfikir dua kali untuk melakukan 

penggunaan ulang. 
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4. Keputusan Pembelian 

Disini keputusan pembelian diasumsikan sebagai keputusan penggunaan. 

Untuk mendapat gambaran mengenai keputusan penggunaan, berikut ini 

akan dikemukakan definisi mengenai keputusan penggunaan menurut para 

ahli. Menurut Kotler & Keller (2009:240) keputusan penggunaan adalah 

keputusan memilih mengenai preferensi atas merek-merek yang ada didalam 

kumpulan pilihan. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) keputusan penggunaan adalah suatu 

tindakan pemilihan alternatif dari dua atau lebih pilihan. Seorang pengguna yang 

hendak melakukan pemilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif.  

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:19) keputusan penggunaan adalah 

pemilihan satu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Menurut Setiadi 

(2010:332) keputusan penggunaan adalah pengintegrasian yang 

mengkombinasi pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. 

Dalam melakukan keputusan penggunaan pada transportasi online 

GrabBike, pengguna  tidak lepas dari apa yang mempengaruhinya untuk 

menggunakan dan bagaimana prosesnya dalam memilih untuk menggunakan. 

Hal itu dapat dijadikan pertimbangan perusahaan GrabBike untuk 

menentukan strateginya dalam mempengaruhi pasar sasarannya dan 

membuat pengguna untuk menggunakan jasanya. 
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a. Tahap-tahap Proses Keputusan Penggunaan 

Menurut Kotler & Keller (2009:184) pada dasarmya, keputusan 

penggunaan dibagi menjadi lima tahap, yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan penggunaan, dan 

tingkah-laku setelah penggunaan. Berikut merupakan gambar proses 

keputusan penggunaan. Berikut terdapat gambar tahapan keputusan 

penggunaan. 

 

 

Sumber: Kotler & Keller (2009:185) 

Gambar 2.2 Proses Keputusan Penggunaan 

 

1) Pengenalan Masalah  

Proses penggunaan dimulai waktu pengguna mengenal masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

2) Pencarian Informasi 

Pengguna mungkin atau mungkin juga tidak mencari informasi yang 

tidak terbatas. Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian 

tajam dimana seseorang hanya tergugah perhatiannya. Pada tingkat 

berikutnya seseorang dapat memasuki tahap pencarian aktif, dimana 

seseorang mencari informasi melalui bacaan, menelpon teman, melakukan 

kegiatan online hingga mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tersebut. 

3) Evaluasi Alternatif 
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Tidak ada proses tunggal yang digunakan seorang pengguna dalam 

melakukan suatu penggunan jasa transportasi online GrabBike. Ada 

beberapa proses pembentukan penilaian secara sadar dan rasional. 

Pertama, pengguna berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, 

pengguna mencari manfaat dan solusi produk atau jasa. dan ketiga, 

pengguna melihat beberapa jasa sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kelebihan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan. 

 

4) Keputusan Penggunaan 

Dalam tahap evaluasi, pengguna membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Pengguna mungkin juga membentuk maksud 

untuk menggunkan merek yang paling disukai. Dalam mealaksanakan 

maksud penggunaan, pengguna dapat membentuk lima sub keputusan 

yaitu merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. 

5) Perilaku Setelah Penggunaan 

Setelah melakukan penggunaan, pengguna akan merasa puas atau 

tidak puas. Dikarenakan fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar 

hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan waspada atas informasi 

yang mendukung keputusannya 

b. Indikator Keputusan Penggunaan 

Indikator dari keputusan penggunaan menurut Kotler(2009:192), yaitu: 
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1) Tujuan dalam menggunakan sebuah produk/jasa, pengguna dalam 

memutuskan untuk menggunakan suatu produk/jasa didasari oleh 

tujuan yang diinginkan oleh pengguna. Apabila suatu produk/jasa dapat 

memenuhi tujuan yang diinginkan oleh pengguna maka pengguna akan 

memilih untuk menggunakan produk/jasa tersebut.  

2) Kemantapan melakukan penggunaan, setelah mememilih beberapa 

alternatif, pengguna pastinya akan menetapkan salah satu diantaranya 

untuk dapat dimiliki. Salah satu yang dirasakan oleh pengguna itu 

sendiri yaitu kemantapan dalam melakukan penggunaan produk/jasa 

tersebut. 

3) Kecepatan melakukan penggunaan, pengguna sering mengambil sebuah 

keputusan dengan menggunakan aturan (heuristik) pilihan yang 

sederhana. Heuristik adalah proses yang dilakukan penggun dalam 

mengambil sebuah keputusan secara cepat, menggunakan pedoman 

umum dalam sebagian informasi saja.  

4) Keyakinan melakukan penggunaan, pada saat melakukan penggunaan, 

pengguna memilih salah satu dari beberapa alternatif. Pilihan yang ada 

didasarkan pada mutu, kualitas dan faktor lain yang menjadikan 

pengguna yakin untuk menggunakan produk/jasa yang dibutuhkan. 

Kualitas pelayan yang baik akan membangun kepercayaan pengguna 

sehingga menjadi penunjang kepuasan pada pengguna.  

5) Ketepatan dalam melakukan penggunaan, kalau perusahaan mampu 

memberikan produk/jasa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
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pengguna maka pengguna merasakan bahwa memutuskan untuk 

menggunakan produk/jasa tersebut adalah pilihan yang tepat. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dalam penelitian ini dapat dibuat kerangka pemikiran yang dapat menjadi 

landasan dan alur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

Penelitian ini diharapkan bisa terarah dengan adannya gambaran kerangka 

pikir dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Gambar kerangka 

pemikiran teoritis penelitian dapat dilihat pada gambar 2.3 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Keterangan : 

   : Pengaruh secara simultan 

   : Pengaruh secara parsial 

Sumber : Penulis 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Pada gambar 2.3 mengambarkan adanya pengaruh secara parsial maupun  

simultan antara variabel bebas harga (X1) dan promosi penjualan (X2) terhadap 

Harga (X1) 

Promosi Penjualan 

(X2) 

Keputusan 

Penggunaan (Y) 
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variabel terikat yaitu Keputusan Penggunaan (Y) pada transportasi online 

Grabbike. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti 

benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. 

(Sanusi,2011:44). Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang digambar 

sebelumnya dapat dirumuskan dalam hipotensis penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Harga dan promosi penjualan berpengaruh secara parsial terhadap   

keputusan penggunaan transportasi online GrabBike. 

Berdasarkan penelitian Kansa Khairunissa, dkk (2017) ditemukan 

bahwa variabel periklanan, promosi penjualan, dan direct marketing  

secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan jasa 

Gojek di Jakarta. Sama halnya dengan penelitian Miyatul Fatuh (2017) 

ditemukan bahwa variabel Sales Promotion, Perceived Ease Of Use And 

Perceived Usefulness secara parsial berpengaruh positif terhadap 

keputusan penggunaan transportasi online Uber di Surabaya Pusat. Ada 

juga penelitian Armanda Ekadatus (2017) mengatakan variabel citra 

merek, Promosi, dan harga secara parsial berpengaruh positif terhadap 

keputusan penggunaan Grabcar pada Mahasiswa FEB USU Medan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti dapat mengajukan 

hipotesis yang pertama sebagi berikut : 
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H1 : Harga dan promosi penjualan berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan penggunaan transportasi online GrabBike. 

2. Harga dan promosi penjualan berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan penggunaan transportasi online GrabBike . 

Berdasarkan hasil penelitian Rafael Billy dan Herwin (2017) 

ditemukan bahwa harga, promosi dan brand image secara simultan 

berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan transportasi online 

Grab di Jabodetabek. Sama halnya dengan penelitian Soni Laksono (2016) 

ditemukan bahwa variabel kualitas layanan, Harga (Tarif), dan promosi 

penjualan secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan 

menggunakan jasa Gojek di Jakarta. Ada juga penelitian Siti Dianti (2018) 

ditemukan juga bahwa variabel harga, pelayanan, dan promosi secara 

simultan berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan jasa 

Angkutan Gojek pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis yang kedua sebagi 

berikut : 

H2: Harga dan promosi penjualan berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan penggunaan transportasi online GrabBike. 

3. Variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keputusan 

penggunaan transportasi online GrabBike. 

Berdasarkan hasil penelitian Soni Laksono (2016) ditemukan bahwa 

variabel promosi penjualan memberikan kontribusi pengaruh paling besar 
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terhadap keputusan penggunaan transportasi online Gojek di Jakarta. 

Sama halnya hasil penelitian Rafael Billy dan Herwin (2017) ditemukan 

bahwa variabel promosi penjualan memberikan kontribusi pengaruh 

paling besar terhadap keputusan penggunaan transportasi online Grab. 

Begitu juga dengan penelitian Khansa, Suharyono, dan Edy (2017) 

ditemukan bahwa variabel promosi penjualan memberikan kontribusi 

pengaruh paling besar terhadap keputusan penggunaan transportasi online 

Gojek di Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti 

dapat mengajukan hipotesis yang ketiga sebagi berikut : 

H3: Variabel promosi penjualan memberikan kontribusi pengaruh 

terbesar terhadap keputusan penggunaan transportasi online 

GrabBike. 


