
8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1  Pemasaran 

A.Pengertian Pemasaran  

Definisi-definisi manajemen pemasaran menurut para ahli yaitu  

Pemasaran menurut Kotler dan keller (2009) adalah cara memandang 

seluruh perusahaan dari hasil akhirnya, yaitu dari pandangan 

pelanggannya. Keberhasilan suatu bisnis bukan ditentukan oleh 

produsennya melainkan oleh pelanggannya. 

Pemasaran menurut American Marketing Association (AMA) dalam 

kotler dan keller (2009) adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan mengomunikasikan,dan memberikan nilai 

kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Definisi pemasaran menurut Kotler dalam laksana (2008) yaitu 

Suatu proses social yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

mencipkan,menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain.  

Definisi pemasaran  menurut Philips dan Duncan dalam Alma 

(2011), marketing yang oleh para pedagang artikan dengan distribusi 
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dimaksudkan segala kegiatan untuk menyampaikan barang-barang 

ketangan konsumen dan kekonsumen industry. 

Pemasaran menurut Maynard dan Beckham dalam Alma (2011) 

marketing berarti segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa 

dari sector produksi kesektor konsumsi. 

B.Manajemen pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan 

pokok perusahaan atau organisasi atau fungsi lain seperti keuangan, 

produksi, dan personalia. Kegiatan pemasaran sebagaimana telah diketahui 

bersama adalah suatu usaha yang di lakukan perusahaan atau organisasi 

agar barang atau jasa yang telah di hasilkan dapat sampai kepada 

konsumen sebagai pihak yang membutuhkan. 

Manajemen pemasaran merupakan suatu elemen yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan dengan adanya pemasaran yang baik, perusahaan 

dapat mencapai suatu yang diinginkan. Manajemen pemasaran sering 

dipandang sebagai suatu tugas untuk menciptakan, memprommosikan, dan 

menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen dan unit-unit bisnis. 

Manajemen pemasaran diharapkan memiliki keahlian dan merangsang 

permintaan akan produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau 

organisasi. Menurut Kotler dan Keller (2009) mengemukakan bahwa 

manajemen pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan  dan 
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inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk atau jasa yang bernilai dengan orang lain.  

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Amstrong dalam 

Manap (2016) manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisis, 

merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan 

(program), guna memproleh tingkat pertukaran yang menguntungkan 

dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan manajemen pemasaran menurut Shultz dalam Manap (2016) 

manajemen pemasaran adalah merencanakan pengarahan dan pengawasan 

seluruh kegiatan pemasaran perusahan ataupun bagian dari perusahaan. 

Dan menurut Enis dalam Manap (2016) manajemen pemasaran adalah 

proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan 

pemasaran yang dilakukan dalam individu atau oleh perusahaan. 

Definisi manajemen pemasaran menurut Subagyo (2010) adalah 

sebagai analisis, perencenan, implementasi dan pengendalian program 

yang dirancang untuk menciptakan, membangun  dan mempertahankan 

pertukaran yang mengutungkan dengan pembeli sasaran demi mencapai 

tujuan organisasi. Inti dari manajemen pemasaran mengindentifikasikan 

dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Definisi yang baik dan 

singkat dari manajemen pemasaran adalah memenuhi dengan cara 

menguntungkan. 
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2.1.2. Citra Merek  

A. Pengertian citra 

Citra dapat diukur melalui pendapat, kesan, tanggapan seeorang 

dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti apa yang ada dalam pikiran 

setiap individu mengenai suatu objek. Bagaimana mereka sukai atau tidak 

dari objek tersebut. Dimana suatu citra terhadap satu objek sama bagi 

semua orang. 

Pengertian citra menurut Kotler dan Keller (2007) adalah cara 

masyarakat mempersiapkan perusahan atau produknya. kotler 

menambahkan bahwa citra yan efektif melakukan tiga hal. pertama, 

menetapkan karatker produk dan usulan nilai. kedua, menyampaikan 

karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak dikacaukan oleh 

karakter pesaing. ketiga, memberikan kekuatan emosional yang lebih dari 

sekedar citra mental. supaya bisa berfungsi, citra itu harus disampaikan 

melalui setiap sarana komunikasi yang tersedia agar citra tersebut 

bertahanlama. Citra merupakan hasil evaluasi dari diri seseorang 

berdasarkan pengertian dan pemahaman terhadap rangsangan yang telah 

diolah, diorganisasikan dan disimpan dalam benak konsumen. 

B. Pengertian merek 

Merek merupakan ciri-ciri produk yang penting dan dapat 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari sebuah pemasaran. pada 

hakekatnya merek mengindentifikasikan penjual atau pembuat. Merek  

dapat berupa nama, merek dagang, logo atau simbol lainya. Agar dapat 
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memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai pengertian merek ini 

maka penulis mengemukakan merek dari beberapa ahli. 

Definisi merek menurut american marketing association yang dikutip 

dari Kotler dan Keller  (2009) menyatakan merek sebagai nama, istilah, 

tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi semuanya, yang dimaksud 

untuk mengindentifikasi barang atau jasa seseorang atau sekelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Sebuah 

merek memiliki beberapa elemen/identitas, baik yang bersifat tangible 

(seperti nama merek,simbol,slogan,desain grafis dan sebaginya) maupun 

intangible (contohnya, nilai simbolis, ikatan khusus, kepribadian, citra 

diri) merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. 

 Menurut Kotler dan Keller (2009), merek memiliki fungsi bagi perusahaan 

sebagai berikut: 

1. Menyederhanakan penanganan atau  penelusuran produk  

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akutansi 

3. Menawarkan perlindungan hokum kepada perusahaan untuk  fitur-fitur 

atau aspek unik produk . Bagi perusahaan, merek mempersentasikan 

bagian property hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi 

konsumen dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan 

pendapatan masa depan yang langgeng. 

Menurut Alma (2007) merek didefinikan sebagai suatu tanda atau 

simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang 

dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya. Sedangkan 
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menurut Durianto dalam Kusumaningsari(2013) merek merupakan, nama, 

istilah, tanda, simbol, ataupun kombinasinya yang mengindentifikasikan 

suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 

Bagi produsen merek berperan penting sebagai sarana identifikasi 

produk dan perusahaan, bentuk proteksi hukum,signal jaminan kualitas. 

Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik (difrensiasi), sarana 

keunggulan kompetetif, dan sumber financial return. Sementara bagi 

konsumen merek berperan krusial sebagai identifikasi sumber produk, 

penetapan biaya pencarian internal dan eksternal janji atau ikatan khusus 

dengan produsen, alat simbolis yang memproyeksikan citra diri, dan signal 

kualitas (Tjiptono).  

C. Citra merek 

Citra merek yaitu kepercayaan yang dimiliki konsumen terhadap 

suatu merek pada produk atau jasa tertentu dan kepercayaan ini tercipta 

berkat strategi pemasaran yang di terapkan perusahan terhadap produk 

atau jasa yang dihasilkannya. 

Citra merek menurut Supranto, J dan Limakrisna (2007)  adalah apa 

yang konsumen pikir atau rasakan ketika mereka mendengar atau melihat 

nama suatu merek atau pada intinya apa yang konsumen pelajari tentang 

merek. 

Sedangkan menurut Susanto dalam Kusumaningsari (2013) citra 

merek adalah apa yang dipersiapkan oleh konsumen mengenai sebuah 

merek. Dimana hal ini menyangkut bagaimana seorang konsumen 
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menggambarkan apa yang mereka rasakan mengenai merek tersebut ketika 

mereka memikirkannya. 

Dari konsep diatas maka dapat disimpulkan bahwa citra merek 

merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, 

kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tertentu dan bagaimana 

konsumen memandang suatu merek. 

D. Dimensi dan Indikator Citra Merek 

Menurut pendapat Keller (2008) pengukuran citra merek dapat 

dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek, yaitu 

 1.Kekuatan (strengthness) 

kekuatan dalam hal ini adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh 

merek yang bersifat fisik yang tidak ditemukan pada merek lainnya 

lainnya. Keunggulan merek ini mengacu pada atribut-atribut fisik atas 

merek tersebut sehingga biasa dianggap sebagai sebuah kelebihan yang 

tidak ada pada merek lain atau merek pesaing. Yang termasuk dalam 40 

kelompok kekuatan (strength) ini adalah penampilan fisik produk, 

keberfungsian semua fasilitas produk, harga produk, maupun penampilan 

fasilitas produk, harga produk, maupun penampilan fasilitas pendukung 

dari produk tersebut. 

 2.Keunikan (Uniqueness) 

Keunikan adalah kemampuan untuk membedakan sebuah merek 

diantara  

merek lainya. Keunikan ini muncul dari atribut produk yang menjadi 
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kesan unik atau diferensensi antara produk satu dengan produk lainnya 

yang memebirikan alasan bagi konsuumen bahwa mereka harus membeli 

produk tersebut. 

 3. Kesukaan (Favorable) 

Untuk memilih mana yang disukai dan unik yang berhubungan 

dengan merek, pemasar harus menganalisis dengan teliti menganai 

konsumen dan kompetisi untuk memutuskan posisi terbaik bagi merek 

tersebut. Kesukaan (Favorable) mengarah pada kemampuan merek 

tersebut agar mudah diingat oleh konsumen. Yang termasuk dalam 

kategori Favorable ini antara lain kemudahan merek produk untuk 

diucapkan, kemampuan  merek yang untuk  tetap diingat oleh konsumen, 

kemudahan penggunaan produk, kecocokan konsumen dengan produk, 

serta kesesuaian antara  kesan merek dibenak pelanggan dengan citra 

yang diinginkan perusahaan atas merek bersangkutan. 

2.1.3 Harga 

A.Pengertian harga 

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, Kotler dan 

Keller (2008). Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2008) 

menjelaskan bahwa harga adalah  sejumlah uang yang di tagihkan atas 

suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dan memiliki  atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. 
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Menurut Kotler dan Amstrong dalam Yasa (2014) harga adalah  

sejumlah uang  yang dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai 

yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk tersebut. Sedangkan menurut kotler dalam Yasa 

(2014) harga adalah  nilai yang di pertukarkan konsumen untuk suatu 

manfaat atas pengonsumsian, penggunaan, atau kepemilikan barang atau 

jasa  

 Menurut Kotler dan Keller (2009) harga merupakan salah satu 

elemen bauran pemasaran yang menghasilkan biaya. Harga merupakan 

elemen termudah dalam proses pemasaran untuk di sesuaikan. Sedangkan  

menurut Manap (2016) harga merupakan nilai suatu barang yang 

dinyatakan dengan uang. 

B.Metode Penetapan Harga 

Ada 3 metode atau cara yang dilakukan untuk menetapkan harga 

suatu produk diantaranya adalah: 

1. Pendekatan permintaan dan penawaran (supply demand approach) 

dari tingkat  permintaan dan penawaran  yang ada ditentuukan harga 

yang keseimbangan (equilibrium price)  dengan cara mencari harga 

yang mampu dibayar  konsumen dan harga yang di terima produsen 

sehingga terbentuk jumlah yang di tawarkan. 
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2. Pendekatan  biaya (cost oriented approach) 

Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan 

prodsusen dengan  tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan 

mark up pricing dan  break even analysis 

3.   Pendekatan pasar (market approach) 

Merumuskan harga untuk produk yang di pasarkan dengan cara 

menghitung variable-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga 

seperti situasi dan kondisi politik persaingan, social budaya, dan lain-

lain. 

C. Tujuan penetapan harga 

Menurut Kotler dan Keller (2008), ada empat jenis tujuan penetapan 

harga, yaitu : 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap 

perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang 

paling tinggi. tujuan itudi  kenal sebagai memaksimalkan laba. 

2. Tujuan berorientasi pada volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang 

menetapkan   harga berdasarkan tujuan yang berorrientasi pada volume 

tertentu atau biasa di kenal istilah volume pricing objective. 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra suatu perusahaan dapat di bentuk melalui strategi penetapan 

harga. perushaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau  
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mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat  

digunakan untuk membentuk nilai terntent, misalnya dengan 

memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah 

d suatu wilayah tertentu. 

4. Tujuan stabilitas harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, 

bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaing harus 

menurunkan pula harga mereka. kondisi seperti ini yang mendasari 

terbentuknya stabilitas harga  dalam industri tertentu yang produknya 

terstandarisasi. 

Tujuan stabilisasi harga  ini dilakukan dengan menetapkan harga untuk  

hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga 

pemimpin industri. 

D. Dimensi dan Indikator Harga  

Menurut Tjiptono dalam Yasa (2014) terdapat sejumlah dimensi 

persepsi harga yakni sebagai berikut:  

1 Harga yang mempengaruhi citra dan straegi positioning. Dalam 

pemsaran produk prestius yang mengutamakan citra kualitas dan 

exklusivitas, harga menjadi unsur penting. Harga cenderung 

mengasosiasikan harga dengan tingkat kualitas produk. Harga yang 

mahal dipersepsikan mencerminkan kualitas yang tinggi dan 

sebaliknya. 
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2. Harga merupakan pernyataan  nilai dari suatu produk atau jasa. Nilai 

adalah resiko perbandingan antara persepsi terhadap manfaat (perceive 

benefit) dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat produk. 

Manfaat atau nilai pelanggan total meliputi nilai produk (seperti: 

reabilitas, durabilitas, kinerja dan nilai jual kembali). Nilai layanan 

(pengiriman produk, pelatihan, pemeliharaan, reparasi dan garansi), 

nilai personil (kompetensi, kemarahan, kesopanan, responsivitas, dan 

empati) dan nilai citra (reputasi produk, distributor dan produsen). 

Sedangkan biaya pelangagan total mencakup biaya moneter (harga yang 

diibayarkan) biaya waktu, biaya energy. Dengan demikian istilah good 

value tidak lantas berarti produk yang harganya murah. Namun istilah 

tersebut lebih mencerminkan produk tertentu yang memiliki tipe dan 

jumlah manfaat potensial (seperti: kualitas, citra dan kenyamanan 

belanja) yang diharapkan konsumen pada tingkat harga tertentu. 

3. Harga yang berisfat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat, 

dari empat unsure bauran pemasaran internasional, harga adalah elemen 

yang paling mudah diubah dan diadaptasikan dengan dinamika pasar.   

2.1.4  Kualitas Layanan. 

A. Pengertian Kualitas  

 Menurut Gaspersz dalam Widyashari (2013) kualitas adalah 

totalitas dari karakteristik suatu produk (barang atau jasa) yang menunjung 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan. Sedangkan 

menurut Supranto dalam Widyashari (2013) bahwa kualitas  adalah sebuah 
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kata yang bagi penyedia jasa merupakan suatu yang harus dikerjakan 

dengan baik. Kualitas sering sekali diartikan sebagai segala sesuatu yang 

memuaskan pelanggan atau kesesuaian terhadap persyaratan atau 

kebutuuhan. Perusahan jasa dan pelayanan lebih menekankan pada 

kualitas proses karena konsumen biasanya terlibat langsung dari proses 

tersebut. Sedangkan perusahaan yang menghasilkan produk lebih 

menekankan pada hasil, karena konsumen umumnya tidak terlibat secara 

langsung dalam prosesnya. Untuk itu diperlukan sistem manajemen 

kualitas yang dapat memberikan jaminan kepada pihak konsumen bahwa 

produk tersebut dihasilkan oleh proses yang berkualitas. 

Kata kualitas menganduk banyak definisi dan makna, orang yang 

berbeda  akan mengartikan secara berlainan tetapi dari definisi yang dapat 

kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya 

penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen berikut: 

 1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 

 2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

 3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

B. Pengertian Pelayanan 

Menurut Kotler dan Keller dalam Artha (2013) definisi pelayanan 

adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaikat atau tidak 

dikaitkan  pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen 
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dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan 

bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah 

teradinya transaksi. 

Sedangkan Gronroos dalam Artha (2013) menyatakan bahwa 

pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas 

intangible (tidak berwujud) yang biasa (namun tidak harus selalu) terjadi 

pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik 

atau barang, dan sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas 

masalah pelanggan. 

Sementara itu, menurut Lovelock, Petterson dan Walker dalam Artha 

(2013) mengemukakan bahwa pelayanan sebagai sebuah system dimana 

setiap bisnis jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua 

komponen utama: operasi jasa dan penyampaian jasa. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu 

diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut 

dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan 

tingkat persepsi mereka.  

C. Pengertian kualitas layanan 

Definisi kualitas layanan menurut gronroos dalam Artha (2013) 

adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang 

biasanya  (namun tidak harus selalu)  terjadi interaksi antara pelanggan 
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dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem 

penyediaan jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

 Menurut Tjiptono dalam Artha (2013) jasa atau layanan merupakan 

aktivitas, manfaat atau kepuasan yang di tawarkan untuk dijual.  

konsep service of exellent ada empat pokok unsur pelayanan yaitu 

kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Keempat unsur 

tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan jasa terintegrasi. Untuk 

mencapai tingkat satu layanan prima, maka pihak customer service harus 

memiliki tingkat keterampilan tertentu, keandalan, berpenampilan baik dan 

rapi, bersikap ramah serta mampu berkomunikasi dan menciptakan 

hubungan dengan pelanggan yang baik.menurut Lewis dan Booms dalam 

Artha (2013) mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang di berikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan 

D. Dimensi dan indikator kualitas layanan 

 Menurut Lewis dan Booms dalam Tjiptono dan Artha (2013) 

mendefinisikan dimensi kualitas jasa/layanan kedalam lima dimensi pokok 

yang disusun sesuai tingkat kepentingan relatifnya sebagai berikut. : 

1. Reliabilitas (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan      

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat yang di sepakati. 

2. Daya tangkap (Responsive), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membatu pelanggan dan merespon 
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permintaan mereka, serat menginformasikan kepada jasa akan diberikan 

dan kemudiaanmemberikan jasa secara cepat. 

3. Jaminan (Assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 

4. Empati (Empaty), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para  

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta  

memberikan perhatian personal kepada para penggan dan memiliki jam  

operasi yang sangat nyaman 

5. Bukti fisik (Tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik,  

perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan serta 

penampilan  

karyawan.  

2.1.5 Keputusan Penggunaan 

A. Pengertian keputusan penggunaan  

Barang-barang yang ada di pasar memang dibuat semenarik 

mungkin oleh para produsen untuk menarik minat konsumen yang banyak 

dipengaruhi oleh panca indera mereka. Dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan pembelian atau penggunaan, apa yang mereka lihat, rasakan, 

cium, dengar dan lainnya merupakan stimulus yang dapat 

mempengaruhinya. Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai keputusan 

pembelian maka perlu dimengerti terlebih dahulu mengenai perilaku 

konsumen. 
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Pengertian perilaku konsumen menurut Sciffman & Kanuk (2007), 

adalah ”perilaku yang digambarkan oleh konsumen pada saat mencari, 

membeli, mengkonsumsi, mengevaluasi serta membuang produk tersebut”. 

Definisi tersebut mempunyai pengertian bahwa perilaku konsumen dalam 

memuaskan keinginan dan kebutuhannya dapat dicerminkan melalui usaha 

konsumen dari pengambilan keputusan dalam membeli sampai dengan 

pembelian barang dan jasa tersebut. Dari definisi di atas ada dua elemen 

penting dari arti perilaku konsumen yaitu: a. Proses pengambilan 

keputusan. b. Kegiatan fisik yang semua ini melibatkan individu dalam 

menilai, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa ekonomi. 

Konsumen mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya sebelum membeli atau menggunakan  sebuah 

produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Banyak sekali pertimbangan 

yang mereka lakukan karena adanya pengaruhpengaruh baik secara 

pribadi, psikologis atau kejiwaan.  

B. Peranan Konsumen dalam Keputusan Pembelian/Keputusan  

Penggunaan 

Menurut Kotler dalam Yasa (2014), beberapa peranan konsumen 

dalam keputusan pembelian, yaitu : 

1. Pengambilan Inisiatif (Initiator) 

Pengambilan inisiatif adalah orang yang pertama menyarankan atau 

memikirkan gagasan untuk membeli produk jasa tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi (Influencer) 
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Seorang yang memberikan pengaruh adalah orang yang pandangan atau 

nasihatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir. 

3.  Pembuatan keputusan (Decider) 

Pembuat keputusan adalah seseorang yang pada akhirnya menentukan 

sebagian besar atau keseluruhan keputusan membeli, apakah jadi 

membeli, apa yang dibeli, bagaimana membelinya atau dimana 

membelinya. 

4.  Pembeli(Buyer) 

Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian sebenarnya. 

5.  Pemakai(User) 

a. Pemakai adalah seseorang atau beberapa orang yang menikmati 

atau memakai produk atau jasa. 

b. Sebuah perusahaan perlu memahami peranan tersebut karena semua 

peranan mengandung implikasi guna merancang produk, 

menentukan pesan dan mengalokasikan biaya anggaran promosi 

serta membuat program pemasaran yang efektif. 

C. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian/Keputusan  

Penggunaan 

Menurut Kotler dalam Yasa (2014) perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor budaya 

Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling 
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dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat 

nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-

lembaga penting lainnya. Contohnya pada anak-anak yang dibesarkan 

di Amerika Serikat sangat terpengaruh dengan nilai-nilai sebagai 

berikut: prestasi, aktivitas, efisiensi, kemajuan, kenikmatan materi, 

individualisme, kebebasan, humanisme, dan berjiwa muda. 

Masing-masing sub budaya terdiri dari sejumlah sub budaya yang 

lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para 

anggotanya seperti kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah 

geografis. 

Pada dasarnya dalam sebuah tatanan kehidupan dalam 

bermasyarakat terdapat sebuah tingkatan (strata) sosial. Kelas sosial 

tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain 

seperti pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, 

rekreasi dan lain-lainnya. 

2.  Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi 

oleh faktor sosial diantaranya sebagai berikut:  

a. Kelompok acuan 

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat 

diartikan sebagai kelompok yang yang dapat memberikan pengaruh 

secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok 
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keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang dapat memberikan 

pengaruh secara langsung terhadap seseorang. Adapun anggota 

kelompok ini biasanya merupakan anggota dari kelompok primer 

seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja yang berinteraksi 

dengan secara langsung dan terus menerus dalam keadaan yang 

informal. Tidak hanya kelompok primer, kelompok sekunder yang 

biasanya terdiri dari kelompok keagamaan, profesi dan asosiasi 

perdagangan juga dapat disebut sebagai kelompok keanggotaan. 

         b.  Keluarga 

Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan 

menjadi dua bagian. Pertama keluarga yang dikenal dengan istilah 

keluarga orientasi. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan 

saudara kandung seseorang yang dapat memberikan orientasi agama, 

politik dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta. 

Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang 

dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan keluarga 

prokreasi. 

 c.  Peran dan status 

Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status 

mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang 

didalam sebuah organisasi maka akan semakin tinggi pula status 

mereka dalam organisasi tersebut dan secara langsung dapat 
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berdampak pada perilaku pembeliannya. Contoh seorang direktur di 

sebuah perusahaan tentunya memiliki status yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan seorang supervisor, begitu pula dalam perilaku 

pembeliannya. Tentunya, seorang direktur perusahaan akan 

melakukan pembelian terhadap merek-merek yang berharga lebih 

mahal dibandingkan dengan merek lainnya. 

3. Pribadi 

Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

 diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi,  

 gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 

a. Usia dan siklus hidup keluarga 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang 

hidupnya yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh 

siklus hidup keluarga 

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi 

pola konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli 

pakaian yang mahal, perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan di 

klub khusus, dan membeli mobil mewah. Selain itu, biasanya 

pemilihan produk juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi 

seseorang seperti besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, 

utang dan sikap terhadap belanja atau menabung. 
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c. Gaya hidup 

Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang 

terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang terbentuk melalui 

sebuah kelas sosial, dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan pekerjaan 

yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang sama. 

Melihat hal ini sebagai sebuah peluang dalam kegiatan pemasaran, 

banyak pemasar yang mengarahkan merek mereka kepada gaya hidup 

seseorang. Contohnya, perusahaan telepon seluler berbagai merek 

berlomba-lomba menjadikan produknya sesuai dengan berbagai gaya 

hidup remaja yang modern dan dinamis seperti munculnya telepon 

seluler dengan fitur multimedia yang ditujukan untuk kalangan muda 

yang kegiatan tidak dapat lepas dari berbagai hal multimedia seperti 

aplikasi pemutar suara, video, kamera dan sebagainya. Atau kalangan 

bisnis yang menginginkan telepon seluler yang dapat menunjang 

berbagai kegiatan bisnis mereka. 

d. Kepribadian 

Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik kepribadian yang 

berbeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan 

pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis 

manusia yang berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. 

Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam 

menganalisis pilihan merek konsumen. Hal ini disebabkan karena 
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beberapa kalangan konsumen akan memilih merek yang cocok dengan 

kepribadiannya. 

4.    Psikologis 

Terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh empat 

faktor utama diantaranya sebagai berikut: 

a. Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. 

Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan 

biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. Sedangkan 

beberapa kebutuhan yang lainnya dapat bersifat psikogenesis; yaitu 

kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan 

akan pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok. 

Ketika seseorang mengamati sebuah merek, ia akan bereaksi tidak 

hanya pada kemampuan nyata yang terlihat pada merek tersebut, 

melainkan juga melihat petunjuk lain yang samar seperti wujud, 

ukuran, berat, bahan, warna dan nama merek tersebut yang 

memacu arah pemikiran dan emosi tertentu. 

b.   Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan 

tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi 

dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan individu 
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untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan 

informasi guna menciptakan sebuah gambaran. Persepsi tidak 

hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada 

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan 

keadaan individu yang bersangkutan. 

D. Proses pengambilan keputusan 

Keputusan untuk membeli mungkin timbul karena adanya penilaian 

objektif atau karena dorongan emosi. Keputusan untuk bertindak adalah 

hasil dari serangkaian aktivitas dan rangsangan mental dan emosional. 

Proses untuk menganalisa, merasakan, dan memutuskan ini pada dasarnya 

adalah sama seperti seseorang atau individu dalam memecahkan masalah. 

Dalam membeli sesuatu seorang konsumen biasanya melalui lima 

tahap, walaupun hal ini tidak selalu terjadi dan konsumen bisa melompati 

beberapa tahap atau urutan. Menurut Kotler dalamYasa (2014) keputusan 

pembelian konsumen terdiri dari lima tahapan. 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Keputusan Pembelian/penggunaan 

Sumber : Kotler (2012) 
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E. Indikator Keputusan Penggunaan 

Berdasarkan model proses pengambilan keputusan di atas, maka 

berikut penjelasannya melalui lima tahap, yaitu:   

1. Pengenalan masalah (Problem recognition) 

Proses membeli dimulai dari tahap ini. Pembeli menyadari suatu 

perbedaan antara kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari 

dalam diri pembeli atau dari luar pembeli. Berdasarkan 

pengalamannya,seseorang telah belajar bagaimana mengatasi dorongan 

ini dan didorong kearah suatu jenis objek yang diketahui dapat 

memuaskan kebutuhannya. 

Untuk kebanyakan produk, pembelian hanyalah kegiatan rutin, artinya 

kebutuhan yang terangsang cukup dipuaskan melalui pembelian ulang 

merek yang sama.Ini berarti bahwa pengalaman masa lalu langsung 

mempengaruhi seseorang untuk membeli, jadi terhadap kedua dan 

ketiga langsung dilewati. Namun apabila terjadi perubahan (harga, 

produknya, pelayanannya, dll), pembeli mungkin akan mengulang 

kembali proses keputusan membeli secara utuh. 

2.  Pencarian informasi (Information search) 

Apabila kebutuhan yang dirasakan semakin kuat, maka konsumen akan 

memperbesar perhatiannya terhadap alat pemuas kebutuhannya, 

konsumen akan tanggap terhadap informasi yang berkaitan dengan 

objek pemuasnya. Dengan kebutuhan yang semakin kuat, seseorang 

akan melangkah kedalam pencarian informasi secara lebih aktif. Oleh 
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karena itu pemasar perlu mengidentifikasikan sumber-sumber informasi 

itu  dan menilai pentingnya sumber-sumber informasi, sehingga dapat 

diambil kebijakan yang sesuai. 

3.  Evaluasi alternatif (Evaluation of alternative) 

Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai 

alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk menilai 

alternatif pilihan konsumen terdapat lima konsep dasar yang digunakan, 

yaitu : 

a. Sifat-sifat produk (Produk attributes) 

b. Nilai kepentingan (Importance weight) 

c. Kepercayaan terhadap merek (Brand belief) 

d. Fungsi kegunaan (Utility function) 

e. Tingkat kesukaan (Preference attitudes) 

Dalam mencari berbagai alternatif akan dipengaruhi oleh faktor-

faktor antara lain seperti: 

a. Berapa banyak uang dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

pembelian. 

b. Berapa banyak informasi dari masa lalu dan dari sumber-sumber 

lain yang sudah dimiliki konsumen. 

c. Jumlah risiko yang akan dipikul jadi seleksi alternatif salah. 

Jika alternatif yang wajar telah teridentifikasi, konsumen harus 

mengevaluasinya satu persatu sebagai persiapan untuk mengadakan 

pembelian. Kriteria evaluasi yang dipakai konsumen mencakup 
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masa lalu dan sikap terhadap aneka merek. Konsumen juga 

memakai pendapat para anggota keluarga dan kelompok acuan 

lainnya untuk dipakai sebagai tuntunan dalam melakukan evaluasi. 

4.  Keputusan pembelian/penggunaan (Purchase/use decision) 

Setelah mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif konsumen akan 

memutuskan antara membeli atau tidak membeli. Jika keputusan yang 

diambil adalah membeli, konsumen harus dapat membuat rangkaian 

keputusan yang menyangkut merek, harga, toko, warna dan lain-lain. 

Banyak sekali orang yang sulit dalam membuat keputusan, karena itu 

apa saja yang dapat diusahakan oleh para pemasar untuk 

menyederhanakan pembuatan keputusan pembelian/menggunakan akan 

menarik konsumen. 

Ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan timbulnya keputusan untuk 

menggunakan suatu barang ataupun jasa,  yaitu : 

a. Sikap orang lain : tetangga, teman, orang kepercayaan, keluarga, dll. 

b. Situasi tak terduga : harga, pendapatan keluarga, manfaat yang 

diharapkan. 

c. Faktor yang dapat diduga : faktor situasional yang dapat diantisipasi 

oleh konsumen. 

5.  Perilaku pasca pembelian/penggunaan (Post purchase decision/use) 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami suatu 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Kepuasan akan mempengaruhi 

perilaku berikutnya. Seorang konsumen yang merasa puas akan 
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kecenderungan yang lebih tinggi untuk membeli kembalipada 

kesempatan berikutnya, dan akan menceritakan kepada teman-

temannya. Ketidakpuasan konsumen akan terjadi jika konsumen  

mengalami pengharapan yang tak terpenuhi.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Tahun Judul Peneltian Variabel Hasil Penelitian 
1 Jayadi (2012) Analisi pengaruh 

Promosi, dan 
kualitas layanan 
terhadap 
keputusan 
penggunaan 
maskapai lion air 

Variable 
indenden 
1.promosi 
2.kualias layanan 
Variable 
dependen 
1.keputusan 
penggunaan 

Kualitas layanan, 
dan promosi 
mempunyai 
pengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap 
keputusan 
penggunaan 
maskapai lion air. 

2 Bayu prawira Ni 
nyoman kerti 
Yasa (2014) 

Pengaruh 
kualitas produk, 
dan harga 
terhadap 
keputusan 
penggunaan 
produk 
smartphone 
Samsung di kota 
denpasar. 

Variable 
independen 
1. kualitas 
produk 
2.harga 
Variable 
dependen 
1.keputusan 
penggunaan 

Kualias produk 
dan harga 
berpengaruh 
positif terhadap 
keputusan 
penggunaan 
produk 
smartphone 
Samsung 

3 Brina 
kusumaningsari 
(2013) 

Analisis 
pengaruh atribut 
produk, citra 
merek, dan 
kelompok 
referensi 
terhadap 
keputusan 
penggunaan 
surat kabar 
harian umum. 

Variable 
independen 
1.atribut produk 
2.citra merek 
3. kelompok 
referensi 
Variable 
dependen 
1.keputusan 
penggunan. 

Terdapat pengaruh 
yang positif dan 
signifikan antara 
Atribut Produk, 
Citra Merek, dan 
Kelompok 
Referensi 
Terhadap 
Keputusan 
penggunaan surat 
kabar harian 
umum. 
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No Peneliti/Tahun Judul  Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

4 Fuad 
Asshiddieq 
(2012) 

Analysis of the 

influence of 

Product design, 

Brand image 

against Use 

decisions Crooz 

products 

Variable 

independen 

1.Product design 

2.Brand image 

Variable 

dependen 

1.Use decisions 

There is a 

significant positive 

and significant 

influence between, 

product design 

and brand image 

on product use 

decisions 
5 Yulisha anggun 

Widyashari 
(2013) 

Pengaruh 
fasilitas dan 
kualitas layanan 
terhadap 
keputusan 
penggunaan 
hotel graham 
santika 
semarang. 

Variable 
independen 
1.fasilitas 
layanan 
2.kualitas 
layanan 
Variable 
dependen 
1.keputusan 
penggunaan 

Kualitas layanan 
dan keputusan 
penggunaan di 
dapatkan hasil 
bahwa terdapat 
pengaruh secara 
signifikan dan 
positif antara 
fasilitas (X1) dan 
pelayanan (X2) 
terhadap 
keputusan 
penggunaan. 

6 Achmand Yanu 
(2014) 

The influence of 

brand on use 

decisions 

through brand 

trust 

Variabel 

indepeden 

1.brand image 

2.brand trust 

Variabel 

dependen 

1. use decisions 

X1 and X2 are 

significant role in 

influencing 

purchasing 

behavior  

7 Reodjono 
(2012) 

Pengaruh faktor 
harga, promosi 
dan pelayanan 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
konsumen untuk 
belanja 
dialfamart 
surabaya 

Variabel 
independen 
1. Harga 
2. Promosi 
3.Pelayanan 
Variabel 
dependen 
1. Keputusan 
pembelian 

Hasil penelitian 
ini variabel harga, 
promosi dan 
pelayanan 
mempunyai 
pengaruh yg 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
konsumen untuk 
belanja di alfamart 
surabaya 
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2.2 Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka dibuatlah 

rerangka pemikiran sebagai berikut 

  

     H1 

                                                 H2 

H3 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang paling memungkinkan 

yang masih harus dicari kebenarannya. Hubungan antara variable dalam 

penelittian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:  

H1 : citra merek berpengaruh terhadap keputusan penggunaan taksi   

                 bluebird 

H2 : harga berpengaruh terhadap keputusan penggunaan taksi bluebird 

H3 : kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan  

                 taksi bluebird 

 

    

 

Harga (X2) 

Kualitas layanan 
(X3) 

Keputusan penggunaan (Y) 

Citra merek (X1) 
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