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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  

DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Dalam rangka memperoleh suatu pedoman guna lebih memperdalam 

masalah, maka perlu dikemukakan suatu landasan teori yang bersifat ilmiah. 

Dalam landasan teori ini dikemukakan teori yang ada kaitannya dengan materi-

materi yang digunakan dalam pemecahan masalah yaitu teori-teori mengenai 

kualitas produk, harga dan distribusi serta proses keputusan pembelian konsumen.  

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Kegiatan suatu perusahaan memiliki aktivitas pemasaran yang sangat 

penting, artinya bagi pencapaian tujuan sesuai dengan yang diharapkan, karena 

aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan perputaran yang 

memungkinkan perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup untuk 

berkembang dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Pemasaran juga 

merupakan aktifitas yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Dengan pelaksanaan pemasaran yang baik, perusahaan 

dapat mempertahankan posisinya di pasar walaupun dihadapkan dalam situasi 

pasar yang sulit. 

Kehidupan sehari-hari kita senantiasa dikelilingi oleh usaha-usaha 

pemasaran dari berbagai perusahaan yang mencoba memasarkan produk dan jasa 

yang mereka tawarkan. Semua usaha tersebut dilakuakan agar konsumen tertarik  

terhadap produk mereka dan akhirnya melakukan pembelian. 
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 Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan 

(2007: 6) pengertian pemasaran adalah sebagai berikut: 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya 

individu dan kelompok orang memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Menurut Djaslim Saladin  (2007: 1) pengertian pemasaran adalah sebagai 

berikut: 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang di rancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan 

barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar 

sasaran serta tujuan perusahaan. 

Dari pengertian di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya pemasaran adalah suatu proses atau kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk memenuhi, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen akan barang 

atau jasa melalui proses pertukaran. Atau kesimpulan yang lain bahwa aktivitas 

pemasaran merupakan suatu proses merencanakan, melaksanakan konsep harga, 

promosi, dan distribusi barang-barang, jasa-jasa dan ide-ide untuk menciptakan 

pertukaran yang sesuai target. 

 

2.1.2. Kualitas Produk 

2.1.2.1. Pengertian Produk 

Produk merupakan hasil yang didapat dari kegiatan produksi yang bisa 

berbentuk barang atau pun jasa. Dalam pemsaran produk adalah apapun yang bisa 
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ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau 

kebutuhan. Produk merupakan elemen yang paling penting, sebab suatu 

perusahaan berusaha untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhanan keinginan 

konsumen dengan produk yang dihasilkannya. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:198) produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, diperoleh dan digunakan 

sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Adapun produk yang dapat 

dipasarkan termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi dan ide. Jadi yang dimaksud dengan sebuah produk 

tidak hanya sekedar barang tetapi melainkan juga atribut-atribut yang tampak 

maupun tidak tampak yang dapat memuaskan memenuhi kebutuhan konsumen. 

Kotler dan Keller (2012:15) mengutarakan bauran produk dan barang yang 

ditawarkan penjual tertentu pada pembeli. 

Menurut William J. Stanton dalam Danang (2013:68) 

 

Produk dalam arti sempit : a product is a set of tangible physical attributes 

assenabled in an identifiable form (sebuah produk adalah sekelompok 

atribut fisik nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat 

diidentifikasikan). 

Prioduk dalam arti luas : a product is a set of tangible and intangible 

attributes, includimg packaging, color, price, quality, and brand, plus the 

service and reputation of the seller (sebuah produk adalah sekelompok 

atribut nyata dan tidak nyata, di dalamnya termasuk kemasan. Warna, 

harga, mutu dan merek ditambah dengan pelayanan dan reputasi penjual). 

 

Menurut Indriyo Gitosudarmo dalam Danang (2013:69) 

 

Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

manusia ataupun organisasi. Suatu perusahaan sering kali menjual atau 

memasarkan tidak hanya satu produk saja tetapi bermacam produk yang 

dipasarkan. Karena dengan memasarkan banyak macam produk  maka 

perusahaan akan memperoleh stabilitas hasil yang lebih tinggi. Sedangkan 

perusahaan yang hanya menjual satu macam produk jika produk tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar


14 
 

mengalami kegagalan atau tidak disenangi lagi oleh konsumen, maka 

perusahaan akan mengalami kesulitan. 

 

Menurut Irawan dalam Danang (2013:69) 

 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan dan dapat memuaskan keinginan 

dan kebutuhan konsumen. 

Menurut Kotler (2011:29), Produk dibagi berdasarkan produk konsumen 

dan produk industri berdasarkan dari tipe konsumen yang menggunakan, yaitu: 

1. Consumer Goods 

yaitu produk yang dibeli dengan tujuan untuk konsumsi pribadi atau digunakan 

untuk pengguna akhir. Dari pemasar, biasanya mengelompokan barang-barang 

ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja. Menurut perilaku 

consumer goods dapat dibagi lagi, yaitu: 

a. Convenience goods 

yaitu barang-barang konsumsi dan jasa yang biasanya sering dan segera 

dibeli pelanggan dengan usaha perbandingan dan pembelian yang minimum. 

Contoh: makanan dan minuman. 

b. Shopping goods 

yaitu barang-barang dalam proses pemilihan dan pembeliannya 

dibandingkan dengan barang lain yang sejenis berdasarkan merek, 

kesesuaian, mutu, harga dan model. Contoh: perabotan rumah tangga dan 

mobil bekas. 
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c. Specialty goods 

yaitu barang dengan karakteristik yang unik atau memiliki identifikasi 

merek yang kuat sehingga konsumen berusaha lebih keras dalam usaha 

pembeliannya. Contoh: mobil mahal dan perlengkapan fotografi mahal. 

d. Unsought goods 

yaitu barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau tahu tetapi tidak 

terpikirkan untuk membelinya, contohnya: asuransi, jasa pra perencanaan 

pemakaman. 

2. Industrial Goods 

yaitu barang-barang yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk keperluan 

bisnis atau diproses lebih lanjut. Industrial goods dibagi lagi menjadi: 

a. Material and parts 

yaitu barang-barang yang menjadi bahan utama dan masukan seluruhnya 

dalam produk jadi. Material and parts terdiri dari raw material, 

manufactured material and parts. 

b. Capital items 

yaitu barang tahan lama yang melengkapi dan mengembangkan proses 

pembuatan produk jadi. 

c. Supplies and business services 

yaitu barang dan jasa tidak tahan lama yang melengkapi pembuatan produk 

jadi 

Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan dan dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk makanan olahan seperti nugget, sosis 
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dan baso merupakan produk makanan yang biasa dibeli oleh konsumen dan 

merupakan barang kebutuhan sehari-hari, dan diklasifikasikan sebagai produk 

yang tidak tahan lama. 

Menurut Danang Sunyoto (2013:73), produk menurut daya tahannya 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: barang tahan lama, barang yang 

tidak tahan lama, dan jasa. Lebih rincinya menurut Kotler dan Keller (2012:199) 

mengutarakan produk berdasarkan karekteristiknya dapat diklasifikasikan yaitu 

menjadi : 

a. Barang tidak tahan lama dalam arti barang berwujud yang biasanya 

dikonsumsi satu atau beberapa hari; 

b. Barang tahan lama dalam arti barang berwujud yang bisa bertahan  lama 

walaupun digunakan beberapa kali; 

c. Jasa adalah kegiatan bermanfaat dan dapat memenuhi keinginan pihak lain, 

sehingga ditawarkan untuk dijual. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001:354) beberapa atribut yang 

menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah:  

a.  Merek (Brand)  

Merek (Brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau   

kombinasi   dari   semua   ini   yang   dimaksudkan   untuk mengidentifikasi 

produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari 

produk pesaing. Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam strategi 

produk. Pemberian merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat 

membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama merek yang baik dapat 



17 
 

menambah keberhasilan yang besar pada produk (Kotler  dan  Armstrong, 

2001:360) 

b. Pengemasan (Packing)  

Pengemasan (Packing)  adalah  kegiatan  merancang  dan  membuat wadah  

atau  pembungkus  suatu  produk.   

c. Kualitas Produk (Product Quality)  

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk  

untuk  melaksanakan  fungsinya  meliputi,  daya  tahan  keandalan,  

ketepatan  kemudahan operasi  dan perbaikan,  serta  atribut  bernilai  

lainnya.  Untuk  meningkatkan  kualitas  produk  perusahaan  dapat  

menerapkan  program ”Total  Quality  Manajemen (TQM)".  Selain 

mengurangi kerusakan produk,  tujuan  pokok  kualitas  total  adalah untuk  

meningkatkan  nilai  pelanggan. 

 

2.1.2.2. Kualitas Produk 

 Menurut American Society For Quality Control yang dikutip oleh Kotler 

dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2011:143) bahwa kualitas 

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Menurut Laksana (2011:89) menyatakan bahwa kualitas terdiri dari sejumlah 

keistimewaan produk yang memenuhi keinginan pelanggan dengan demikian 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk.  

Menurut Davis dalam Yamit (2010:8) membuat definisi kualitas yang 

luas cakupannya yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 
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jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Pendekatan yang dikemukakan ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya 

menekankan pada aspek hasil akhir yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut 

kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Sangat mustahil 

menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan proses 

yang berkualitas. 

Definisi di atas dapat dipahami oleh penulis bahwa kualitas merupakan 

kondsi ketika perusahaan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan standar 

penciptaan produk, dimana manusia, proses produksi, dan lingkungan penciptaan 

produk memiliki keunggulan sehingga produk yang diciptakan memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen 

Tuntutan terhadap kualitas suatu produk sudah menjadi suatu keharusan 

yang harus dipenuhi oleh perusahaan, kalau tidak menginginkan konsumen yang 

telah dimilikinya beralih kepada produk-produk pesaing lainnya yang dianggap 

memiliki kualitas produk yang lebih baik. Konsumen menginginkan produk yang 

dibelinya sesuai dengan keinginannya atau produk tersebut berkualitas. Semakin 

tinggi kualitas suatu produk, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu memberikan 

nilai tambah pada produk yang mereka tawarkan, sehingga tidak hanya memberi 

kepuasaan pada konsumen, tetapi memberikan juga daya tarik lebih agar 

konsumen lebih menyukai produk yang ditawarkan. Sehingga memiliki nilai lebih 

di hadapan konsumen. 



19 
 

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian di 

perusahaan, karena kualitas produk berkaitan dengan kepuasan konsumen. 

Pengertian kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong (2008:272) adalah 

karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. 

Kualitas produk menurut Kotler & Armstrong (2006:225) The ability of 

product to perform its function atau kemampuan suatu produk dalam memberikan 

kinerja sesuai fungsinya. Kualitas yang baik akan memberikan kepuasan 

konsumen, sehingga kepercayan konsumen tumbuh dengan sendirinya. 

Heizer dan Render (2008:253), bahwa kualitas atau mutu adalah 

keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau jasa yang berkemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi.  

Kualitas produk dapat dilihat dengan membandingkan suatu produk 

terhadap indikator kualitas produk, adapun Indikator kualitas produk menurut 

Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009:8-10) ada 

sembilan dimensi kualitas produk seperti berikut ini : 

1. Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

2. Fitur (feature), karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar 

produk. 

3. Kualitas kinerja (performance quality),adalah tingkat dimana karakteristik 

utama produk beroperasi. 

4. Kesan kualitas (perceived quality), sering dibilang merupakan hasil dari 

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat 
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kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas 

produk yang bersangkutan. 

5. Ketahanan (durability), ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi 

biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk produk produk 

tertentu. 

6. Keandalan (reability), adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan 

mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu. 

7. Kemudahan perbaikan (repairability), adalah ukuran kemudahan perbaikan 

produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal. 

8. Gaya (style), menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. 

9. Desain (design), adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan 

fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

Berdasarkan dimensi-dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu 

dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan 

untuk bias memuaskan pelanggan sesuai harapan 

Kualitas mempunyai peranan penting baik dipandang dari sudut 

konsumen, yang memiliki kebebasan untuk memilih tingkat mutu atau dari sudut 

produsen yang mulai memperhatikan pengendalian mutu guna mempertahankan 

dan memperluas jangkauan pemasarannya. 

Setelah diketahui dimensi kualitas produk, harus diketahui bagaimana 

perspektif kualitas yaitu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan kualitas 

suatu produk. Menurut Garvin (1988) dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius 

Candra (2005: 113), mengidentifikasi adanya lima alternatif perspektif kualitas,  
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dimana kelima macam  perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa kualitas 

diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing individu dalam konteks yang 

berlainan. 

1. Transcendental Approch 

Berdasarkan definisi kualitas diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan terhadap barang atau jasa, diukur 

berdasarkan persyaratan pelanggan, artinya bahwa dinyatakan atau tidak 

dinyatakan, disadari atau hanya dirasakan, secara teknis atau bersifat subjektif, 

dapat mewakili sasaran yang bergerak dalam pasar yang penuh persaingan. 

2. Product – based Approach 

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut 

yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas produk 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah unsur atau atribut yang dimiliki produk, 

karena pandangan sangat obyektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan 

dalam serta, kebutuhan, dan preferensi individu. 

3. User - based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas produk 

tergantung pada orang yang menggunakannya dan produk yang paling 

memuaskan preferensi seseorang misalnya (perceived quality) merupakan produk 

yang berkualitas paling tinggi. Persektif yang subyektif ini juga menyatakan 

bahwa konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda 

pula. Dengan demikian, kualitas produk bagi seseorang adalah sama dengan 

kepuasan maksimum yang dirasakan. 
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4. Manufacturing- based Approach 

 Perspektif ini bersifat supply – based dan terutama memperhatikan praktik 

– praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas produk 

sama dengan persyaratannya (conformance to requirements). Dalam sektor  jasa, 

dapat dikatakan bahwa kualitas bersifat operation – diven. Pendekatan ini 

berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang di kembangkan secara internal, 

seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan pendekatan biaya. 

Jadi, yang menentukan kualitas produk adalah standar – standar yang ditetapkan 

perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. 

5. Value – based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas produk dari segi nilai dan harga. 

Dengan mempertimbangkan trade – off antara produk dan harga, kualitas 

didefinisikan sebagai “affordable exelence”. Kualitas produk dalam persektif ini 

bersifat relative sehinga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu 

produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang berani adalah produk atau jasa 

yang paling tepat dibeli (best buy). 

 

2.1.3. Harga 

2.1.3.1. Pengertian Harga 

Harga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. 

Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa faktor di luar harga menjadi semakin 

penting. Namun, harga tetap menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam 

menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.    
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Harga (price) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. 

Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa (Kotler & Armstrong, 2008:345). Definisi lain harga adalah segala 

sesuatu yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang 

ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan (Cannon, dkk, 2008:176). Menurut 

Kotler (2007:77). Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang 

dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar   tentang produk atau mereknya. 

Sebuah produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik dapat menentukan 

premium harga dan mendapatkan laba besar.  

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya. (Basu Swastha, 2010:147) 

Menurut Chandra (2002:149) mengemukakan bahwa harga adalah jumlah 

uang (satuan moneter) dan atau aspek lain (non moneter) yang mengandung 

utilitas/ kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. 

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan melalui penjualan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus mampu menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat 

sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang di tawarkan sehingga 

perusahaan mendapatkan keuntungan. Berikut ini beberapa definisi mengenai 

harga yang di kutip dari beberapa ahli: 
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 Menurut Saladin (2003: 95) harga adalah sebagai berikut:  

“harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau 

jasa” 

Menurut Dharmesta dan Irawan (2005:147) “Harga adalah jumlah uang (di 

tambah beberapa produk kalo mungkin) yang di butuhkan untuk menambah 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan nya”.      

Dapat kita tarik kesimpulannya bahwa harga adalah sejumlah uang yang di 

butuhkan sebagai alat tukar untuk memperoleh sejumlah kombinasi dari produk 

dan pelayanan nya. 

Ada beberapa unsur harga untuk mempengaruhi konsumen Dharmesta dan Irawan 

(2005:147) yaitu :  

a. Keterjangkauan harga ; 

b. Kesesuain harga dengan kualitas produk ; 

c. Daya saing harga ; 

 

2.1.3.2. Tujuan Penetapan Harga 

Menurut Saladin (2006: 142-143) ada 6 (enam) tujuan yang dapat diraih 

perusahaan melalui penetapan harga, yaitu sebagai berikut :  

1. Bertahan Hidup (survival)  

Pada kondisi tertentu (karena adanya kapasitas yang menganggur, persaingan 

yang semakin gencar atau perubahan keinginan konsumen atau mungkin juga 

kesulitan keungan) maka perusahaan menetapkan harga jualnya di bawah 

biaya total produk tersebut atau di bawah harga pasar. Tujuannya adalah 

bertahan hidup jangka panjang, harus mencari jalan keluarnya yang lain. 
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2. Maksimalisasi laba jangka pendek (maximum current profit) 

Perusahaan merasa yakin bahwa dengan volume penjualan yang tinggi akan 

mengakibatkan biaya perunit lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi, 

perusahaan menetapkan harga serendah-rendahnya dengan asumsi bahwa 

pasar sangat peka terhadap harga. 

3. Maksimalisasi hasil penjualan (maxsimum current revenue) 

Untuk memaksimalisasi hasil penjualan, perusahaan perlu memahami fungsi 

permintaan. Banyak perusahaan berpendapat bahwa maksimalisasi hasil 

penjualan itu akan mengantarkan perusahaan memperoleh maksimalisasi laba 

dalam jangka panjang dan pertumbuhan bagian pasar. 

4. Menyaring pasar secara maksimum (maxsimum market skimming) 

Banyak perusahaan menetapkan harga untuk menyaring pasar. Hal ini di 

lakukan untuk menarik segme-segmen baru. Mula-mula di munculkan ke 

pasar produk baru dengan harga tinggi. Beberapa lama kemudian di 

munculkan pula produk yang sama dengan harga yang lebih rendah  (tentu 

saja disini ada perbedaannya) 

5. Menentukan permintaan (determinant demand) 

Penetapan harga jual membawa akibat pada jumlah permintaan. Pada kurva 

permintaan in-elastic akan lebih kecil reaksinya jika di bandingkan dengan 

kurva permintaan elastic yang lebih besar reaksinya. 
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2.1.3.3. Menetapkan Harga 

Menurut Kotler (2007:84). Suatu perusahaan harus menetapkan harga 

untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk baru. Enam langkah 

penetapan harga: 

a. Memilih tujuan penetapan harga. 

Perusahaan   tersebut   memutuskan   di   mana   ingin   memposisikan tawaran 

pasarnya. Makin jelas tujuan suatu perusahaan, makin mudah menetapkan 

harga. 

b. Menentukan permintaan. 

Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda dan karena 

itu  mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu 

perusahaan. 

c. Memperkirakan biaya. 

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan 

perusahaan untuk produknya. 

d. Menganalisis biaya, harga dan tawaran pesaing. 

Dalam rentang kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan 

permintaan pasar dan biaya perusahaan, perusahaan tersebut harus 

memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. 

e. Memilih metode penetapan harga. 

Dengan adanya jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga 

pesaing, perusahaan tersebut kini siap memilih harga. 
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f. Memilih harga akhir. 

Metode-metode  penetapan  harga  mempersempit  ruang  gerak  yang harus 

digunakan perusahaan untuk memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga 

akhir ini perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor 

tambahan  yang  meliputi dampak  dari kegiatan  pemasaran  lain,  kebijakan 

penetapan harga perusahaan, penetapan harga yang berbagi laba dan resiko, 

dan dampak harga terhadap pihak lain. 

 

2.1.3.4. Metode Penetapan Harga Jual 

Menurut Saladin (2006: 146) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

metode penetapan harga jual : 

a. Penetapan harga mark-up (mark up pricing) 

Penetapan harga menurut metode ini adalah berdasarkan biaya keseluruhan 

yang telah di keluarkan dengan mark up tertentu sebagai keuntungan. 

b. Penetapan harga menurut tingkat keuntungan sasaran (target return pricing) 

perusahaan menetapkan harga jual berdasarkan persentase yang di inginkan 

dari investasi yang ditanam dari sejumlah unit yang di harapkan terjual. 

c. Penetapan harga menurut pandangan kosumen (perceived value pricing) 

Harga jual produk itu berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen 

terhadap produk tersebut. 

d. Penetapan harga berdasarkan harga pasar (going rate pricing) 

Penetapan harga jual berdasarkan harga yang telah di tetapkan pesaing pasar 
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e. Penetapan harga dalam sampul tertutup (sealed bid pricing) 

Penetapan harga demikian ini biasanya di lakukan dalam tender, dimana 

beberapa perusahaan di undang oleh satu instansi ataupun swasta untuk 

mengajukan penawaran dalam amplop tertutup. 

 

2.1.3.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Dalam kenyataannya tingkat harga yang terjadi di pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Dharmesta dan Irawan (2005: 242-246) dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Keadaan perekonomian 

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, 

pada periode resesi misalnya, merupakan suatu periode di mana harga berada 

pada suatu tingkat yang lebih rendah dan ketika ada keputusan pemerintah 

tentang nilai tukar rupiah dengan mata uang asing maka akan timbul reaksi-

reaksi dari kalangan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis, reaksi spontan 

itu akan menimbulkan adanya kenaikan harga-harga. 

2. Penawaran dan permintaan 

Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah 

yang diminta lebih besar sedangkan harga yang lebih tinggi mendorong 

jumlah yang di tawarkan lebih besar.  

3. Elastisitas permintaan  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat 

permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya 

mempengaruhi penetuan harganya tetapi mempengaruhi volume yang dijual. 
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Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding 

terbalik. 

4. Persaingan  

Harga jual beberapa macam barang sering di pengaruhi oleh keadaan 

persaingan yang ada. Banyak nya penjual dan pembeli ini akan mempersulit 

penjual perseorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli 

yang lain. 

5. Biaya  

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga 

yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. 

6. Tujuan perusahaan 

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang 

akan dicapai. Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama 

dengan perusahaan lainnya. 

 

2.1.3.6. Strategi Penyesuaian Harga 

Menurut  Kotler  (2007:102).  Perusahaan-perusahaan  biasanya  tidak 

menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang 

mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis, tuntutan segmen 

pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, 

kontrak perbaikan.  Berikut strategi penyesuaian harga: 
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a. Penetapan harga geografis. 

Penetapan harga geografis melibatkan perusahaan tersebut memutuskan 

bagaimana cara menetapkan harga produknya untuk pelanggan yang berbeda 

di lokasi dan negara yang berbeda. 

b. Diskon dan potongan harga. 

Kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan 

memberikan diskon dan potongan harga untuk pembayaran yang lebih cepat, 

pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. 

c. Penetapan harga promosi. 

Teknik penetapan harga promosi yaitu: penetapan harga pemimpin, 

penetapan harga peristiwa khusus, rabat  tunai,  pembiayaan bunga rendah, 

masa pembayaran yang lebih lama, garansi dan kontrak perbaikan, diskon 

psikologis. 

d. Penetapan harga diskriminatif. 

Perusahaan-perusahaan sering  menyesuaikan  harga  dasarnya  untuk 

mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan seterusnya. 

e. Penetapan harga bauran produk. 

Versi produk yang berbeda dikenakan harga yang berbeda, tetapi tidak 

sebanding dengan masing-masing biayanya. 
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2.1.4 Distribusi 

2.1.4.1 Pengertian Distribusi 

Setelah perusahaan berhasil menciptakan barang atau jasa yang 

dibutuhkan dan menetapkan harga yang layak, tahap berikutnya menentukan 

metode penyampaian produk/jasa ke pasar melalui rute-rute yang efektif  hingga 

tiba pada tempat yang tepat, dengan harapan produk/jasa  tersebut berada 

ditengah-tengah kebutuhan dan keinginan konsumen yang haus akan produk/jasa 

tersebut. 

Yang tidak boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar arus 

barang/jasa adalah memilih saluran distribusi (Channel Of Distribution). 

Masalah pemilihan saluran distribusi adalah masalah yang berpengaruh bagi 

marketing, karena kesalahan dalam   memilih dapat menghambat bahkan 

memacetkan usaha penyaluran produk/jasa dari produsen ke konsumen. 

Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, 

jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan) (Tjiptono, 2008:185). Distribusi 

adalah organisasi organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses 

yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau 

dikonsumsi. Mereka adalah perangkat jalur yang diikuti produk atau jasa setelah 

produksi, yang berkulminasi pada pembeli dan penggunaan oleh pemakai akhir 

(Kotler dan Keller, 2007:49). Menurut Suharno (2009:21), distribusi adalah 
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usaha-usaha pemasar untuk menjamin ketersediaan produk bagi pasar sasaran 

pada saat dibutuhkan. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi 

adalah kegiatan yang memperlancar penyaluran produk atau jasa dari produsen 

kepada konsumen, sehingga produk atau jasa tersebut dapat dikonsumsi oleh 

konsumen, Menurut Kotler dan Amstrong (2008:62) bahwa industri termasuk 

aktifitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. 

Saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang 

mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk 

menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.  

Menurut Mahmud Machfoedz (2010:86). Distribusi adalah membawa 

produk ke pasar sasaran. Membawa produk ke pasar memerlukan serangkaian 

aktivitas, aktivitas tersebut adalah penjualan dan pengiriman barang dari 

produsen ke konsumen akhir. Saluran distribusi pada umumnya mempunyai 

perantara pemasaran, yakni perusahaan penyedia jasa yang secara langsung 

berhubungan dengan pembelian atau penjualan produk dari produsen kepada 

konsumen. 

Menurut  Kotler  (2007:23). Komponen distribusi dalam  bauran 

pemasaran adalah: Saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokkan, lokasi, 

persediaan, transportasi. 

Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa distribusi adalah 

kegiatan-kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan 

tujuan agar produk yang dihasilkannya dapat diterima oleh konsumen baik 
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melalui perantara ataupun tidak. Menurut Kotler  (2007:23). unsur penting yang 

ada dalam saluran distribusi, yaitu: 

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara 

lembaga yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan; 

2. Saluran distribusi merupakan arus yang ditempuh dalam menggerakan hak 

milik atas suatu barang; 

3. Saluran distribusi terdiri dari produsen, perantara dan konsumen menjadi 

anggotanya; 

Kegiatan masing-masing saluran tersebut adalah membantu kelancaran 

dalam menggerakan hak atas suatu barang. Distributor-distributor atau penyalur 

ini bekerja aktif untuk mengusahakan perpindahan bukan hanya secara fisik tapi 

dalam arti agar jasa-jasa tersebut dapat diterima oleh konsumen. Menurut  

Kotler  (2007:24). dalam memilih saluran distribusi ini ada beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut: 

a. Sifat pasar dan lokasi pembeli;. 

b. Lembaga-lembaga pemasaran terutama pedagang-pedagang perantara; 

c. Pengendalian persediaan, yaitu menetapkan tingkat persediaan yang 

ekonomis; 

d. Jaringan pengangkutan. 
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2.1.4.2 Lembaga Saluran Distribusi 

Menurut Boyd (2000:36). Terdapat 4 empat) kategori besar lembaga 

saluran distribusi yaitu: 

a. Grosir barang dagang. 

Mengambil posisi sebagai pemilik atas barang yang mereka tangani, 

terutama menjual kepada pedagang (atau pengecer), konsumen industrial atau 

komersial ketimbang kepada konsumen individu. 

b. Perantara agen. 

Meliputi perwakilan manufaktur dan pialang, juga menjual kepada 

pedagang, konsumen industrial dan komersial, tetapi tidak mengambil posisi 

sebagai pemilik untuk barang tersebut. Biasanya mengkhususkan diri pada 

fungsi penjualan serta mewakili klien perusahaan manufaktur atas dasar 

komisi. 

c. Pengecer. 

Menjual  barang  dan  jasa  secara  langsung  kepada  konsumen akhir 

untuk penggunaan pribadi, bukan bisnis. Biasanya mengambil posisi sebagai 

pemilik untuk barang-barang yang mereka tangani, mendapatkan laba dari 

perbedaan harga yang dibayar untuk barang tersebut dengan harga yang 

diterima dari konsumen. 

d. Agen pendukung. 

Meliputi agen periklanan, perusahaan riset pemasaran, agen penagihan, 

perusahaan pengangkut, mengkhususkan pada satu atau lebih fungsi 

pemasaran, bekerja atas dasar bayaran atas jasa untuk membantu kliennya 

menjalankan fungsi tersebut secara lebih efektif dan efisien. 
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2.1.4.3 Tujuan Saluran Distribusi 

Menurut Boyd (2000:42). Tujuan saluran distribusi memiliki beberapa 

tujuan antara lain: 

a. Menyediakan produk: Salah satu tujuan saluran distribusi adalah menyediakan 

produk  dipasaran  sehingga  memudahkan  konsumen  mendapatkan  produk 

yang akan dibelinya. 

b. Menjamin upaya distribusi yang memadai: Upaya distribusi dilakukan untuk 

mendapatkan dukungan distribusi dari anggota-anggota saluran untuk produk 

perusahaan, meliputi penggunaan media  lokal, penataan dalam toko, serta 

kerjasama dalam peristiwa distribusi tertentu. 

c. Menyajikan pelayanan konsumen tingkat tinggi: Agar anggota saluran juga 

memainkan peran yang sangat penting dalam menyajikan pelayanan pasca 

penjualan. 

d. Mendapatkan informasi pasar: Informasi pasar sangat dibutuhkan untuk 

mendapatkan informasi umpan balik  yang cepat  dan akurat  untuk hal-hal 

seperti trend penjualan, tingkat persediaan, serta tindakan pesaing. 

e. Efektifitas  biaya:  Saluran distribusi harus dirancang  untuk  meminimalkan 

biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran perusahaan. 

 

2.1.4.4 Strategi Dasar Saluran Distribusi 

Menurut  Boyd  (2000:45).  Untuk  barang  dan  jasa  konsumen,  

pencapaian tingkat ketersediaan produk yang diinginkan merupakan masalah 

pemilihan dan mendapatkan kerjasama dari jumlah outlet eceran yang tepat. Ada 

tiga strategi, yaitu distribusi insentif, distribusi eksklusif, distribusi selektif : 
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a. Distribusi Insentif: Strategi ini menggunakan jumlah pengecer maksimum dan 

yang paling tepat untuk produk-produk dengan keterlibatan rendah dan sering 

dibeli, seperti permen, minuman ringan, deodoran, dan pisau cukur. 

b. Distribusi Eksklusif: Strategi ini  hanya  mengandalkan satu  pengecer  atau 

penyalur di setiap wilayah geografis tertentu. Cara ini paling tepat ketika 

produk merupakan barang khusus atau belanja dengan keterlibatan tinggi. 

c. Distribusi Selektif: Yaitu cara ini merupakan penengah dari kedua cara di atas 

karena menggunakan lebih dari satu namun tidak semua pengecer di dalam 

wilayah geografis tertentu. Strategi ini lebih tepat digunakan untuk barang- 

barang belanja. Kebanyakan merek mobil didistribusikan dengan cara ini. 

 

2.1.5 Keputusan Pembelian 

2.1.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

konsumen dikarenakan adanya dorongan-dorongan atau motif-motif yang 

dirasakan sehingga menimbulkan minat atau dorongan untuk memenuhi 

kebutuhan. 

Keputusan dalam setiap pembelian sangat penting dilakukan untuk 

membuat pilihan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya,keputusan yang dibuat harus dipertimbangkan 

dengan baik oleh calon konsumen mulai dari kualitas produknya, pengemasannya, 

manfaat produk dan lain-lain. 
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Tujuan utama bagi pemasar adalah melayani serta memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, pemasaran perlu memahami bagaimana 

konsumen berprilaku dalam usahanya memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan tersebut. Menurut Sutisna (2013: 5) bahwa, “Mempelajari perilaku 

konsumen bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek yang ada 

pada konsumen, yang akan digunakan dalam strategi pemasaran yang berhasil”. 

Kotler dan Keller (2009:184) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan 

merupakan psikologis dasar yang memainkan peranan penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen merupakan awal 

pembelian terhadap produk karena perusahaan mengharapkan terjadinya 

pembelian berulang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sheth dalam Ma’ruf 

(2005:15) bahwa proses keputusan konsumen bukanlah berakhir dengan 

pembelian, namun berlanjut hingga pembelian menjadi pengalaman bagi 

konsumen dalam menggunakan produk yang dibeli tersebut. 

Keputusan pembelian timbul karena adanya penilaian yang objektif dan 

dorongan emosi. Keputusan untuk bertindak adalah hasil dari serangkaian aktifitas 

berdasarkan rangsangan mental dan emosional. Tujuan utama bagi para pemasar 

adalah untuk melayani serta memuaskan ke inginan konsumen. Oleh karena itu 

pemasar perlu memahami bagaimana konsumen berprilaku dalam usahanya 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan pemilihan atas berbagai 

alternatif yang dimiliki konsumen, sebagai mana yang didefinisikan oleh Kotler 
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dan Keller dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2005: 227) mendefinisikan 

keputusan pembelian konsumen sebagai berikut: 

‘’Keputusan pembelian komsumen merupakan proses dimana pelanggan 

membentuk pilihan mereka dalam berbagai merek yang tergabung dalam 

seperangkat pilihan”. 

Dalam keputusan membeli barang konsumen seringkali ada lebih dari dua 

pihak yang terlibat dalam proses pertukaran pembelian. Ada lima macam peranan 

yang dapat dilakukan seseorang, kelima peran ini dipegang oleh satu orang, 

namun seringkali pula peranan ini dilakukan beberapa orang. 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2008:20), pihak-pihak yang terlibat 

dalam keputusan pembelian barang konsumen dibagi menjadi : 

1. Pemrakarsa (Initiator) 

Yaitu orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan 

yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau 

jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (Influencer) 

Yaitu orang yang pandangan, nasihat atau pendapatnya mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

3. Pengambil keputusan (Decider) 

Yaitu orang yang menentukan keputusan pembelian misalnya apakah jadi 

membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau dimana membelinya. 
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4. Pembeli (Buyer) 

yakni orang yang melakukan pembelian aktual. 

5. Pemakai (User) 

Yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang 

dibeli. 

Suatu keputusan pembelian yang sederhana maupun yaang rumit selalu 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat dikendalikan perusahaan 

(marketing stimuli and other stimuli) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan 

oleh perusahaan (kultural, personal, sosial, physicology). untuk itulah, maka 

perusahaan harus memfokuskan usaha pemasarannya pada faktor yang dapat 

dikendalikan yang intinya adalah bagaimana konsumen memberi jawaban 

terhadap berbagai rangsangan pemasaran yang biasa diatur oleh perusahaan. 

Sedangkan Christina Whidya Utami (2006: 36-37) mengatakan bahwa 

pemahaman terhadap keputusan pembelian/belanja pelanggan akan memudahkan 

peritel untuk menyiapkan berbagai pemenuhan kebutuhan pelanggan. Terdapat 

tiga jenis proses pengambilan keputusan pelanggan, yaitu pemecahan masalah 

secara luas, pemecahan masalah secara terbatas, dan proses pengambilan 

keputusan yang bersifat kebiasaan. 

1. Pemecahan masalah secara luas (extended problem solving) adalah suatu 

proses pengambilan keptusan pembelian di mana pelanggan memerlukan 

usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai 

alternatif. 
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2. Pemecahaan masalah secara terbatas (limited problem solving) adalah proes 

pengambilan keputusan belanja yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak 

terlalu besar. 

3. Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan (habitual decision making) 

adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan 

waktu. 

Pemahaman terhadap jenis keputusan pembelian tersebut diharapkan 

pelanggan akan memberi produk yang ditawarkan peritel. Sebuah promosi 

dikatakan sukses apabila telah berhasil mempengaruhi sikap konsumen sehingga 

membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Oleh sebab itu, pemasar harus 

mampu memahami konsumen dalam membuat keputusan pembelian. 

 

2.1.5.2 Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan 

(2007: 235) tahap yang dilakuakan konsumen melalui beberapa proses sebelum 

melakukan keputusan pembelian. Berikut tahap yang menggambarkan proses 

tersebut: 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2007:235) 

Gambar 2.1 

Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen 
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Tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen : 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan, pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktual dengan 

keadaan yang diinginkannya, kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh 

rangsangan internal dan eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi 

keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan 

informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi 

rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori 

pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. 

2. Pencarian Informasi  

 Konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatannya. Pertama 

adalah perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi 

yang sedang-sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara aktif yang 

dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber. 

Sumber informasi konsumen digolongksn ke dalam 4 (empat) 

kelompok:  

a) Sumber Pribadi         : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b) Sumber Komersial    : iklan penjual, pengecer, kemasan, pajangan. 

c) Sumber Politik          : media massa, organisasi pemberi peringkat. 

d) Sumber Pengalaman : penanganan, pengkajian dan pemakaian produk. 
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3. Evaluasi Alternatif  

Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi 

sejumlahpilihan mengenai produk yang sejenis. Pemilihan alternatif ini 

melalui beberapa tahap suatu proses evaluasi tertentu. Sejumlah konsep 

dasar akan membantu proses ini. Yang pertama adalah sifat-sifat produk, 

bahwa setiap konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari 

sifat atau ciri tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua adalah 

konsumen mencari keuntungan dari produk-produk yang ditawarkan 

tersebut. Ketiga adalah konsumen memandang setiap produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan keuntungan yang dapat  memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan Pembelian  

 Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas produk-

produk yang ada dalam kumpulan pilihan. Selanjutnya konsumen 

memembuat keputusan untuk membeli produk yang telah dipilih melalui 

berbagai pertimbangan.  

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Setelah melakukan keputusan pembelian, konsumen akan mengalami 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan.  Tugas pemasar tidak berakhir saat 

produknya dibeli konsumen. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca 

pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca 

pembelian. 
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a. Kepuasan pasca pembelian, konsumen mendasarkan harapannya kepada 

informasi yang mereka terima tentang produk. Jika kenyataan yang 

mereka dapat ternyata berbeda dengn yang diharapkan maka mereka 

merasa tidak puas. Bila produk tersebut memenuhi harapan, mereka akan 

merasa puas. 

b. Tindakan pasca pembelian, kepuasan dan ketidakpuasan konsumen 

terhadap suatu  produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya jika 

konsumen puas maka mereka akan menujukan kemungkinan yang lebih 

tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Para Pelanggan yang 

tidak puas akan bertindak sebaliknya. Pemasar dapat menggunakan 

berbagai cara untuk mengurangi  ketidak puasan ini. Komunikasi pasca 

pembelian dengan pembeli telah terbukti menghasilkan penurunan 

pengambilan produk dan pembatalan pesanan. 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika mereka menjual atau 

mempertukarkan produk tersebut, maka penjualan produk baru tersebut, 

maka pamasar harus mengiklankan kegunaan produk ini. Jika konsumen 

membuang produk ini, pemasar harus mengetahui bagaimana mereka 

membuangnya apabila produk tersebut merusak lingkungan. 

 

2.1.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi keputusan Pembelian 

Tujuan kegiatan pemasaran ialah mempengaruhi pembeli untuk bersedia 

membeli barang dan jasa perusahaan (disamping barang lain) pada saat mereka 

membutuhkan. Hal ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk memahami 

“mengapa” dan “bagaimana” tingkah laku konsumen tersebut sehingga 
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perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan produknya secara lebih baik. Dengan mempelajari perilaku 

pembelian, manajer akan mengetahui kesempatan baru dari belum terpenuhinya 

kebutuhan dan mengidentifikasikannya untuk mengadakan segmentasi pasar. 

Menurut Basu Swastha (2003: 105), bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian adalah berbeda-beda untuk masing-masing 

pembeli, disamping produk yang dibeli dan saat pembeliannya berbeda. Faktor-

faktor tersebut adalah : 

a. Kebudayaan, adalah simbol dan fakta yang komplek, yang diciptakan 

oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan 

pengukur tingkah laku manusia masyarakat yang ada. 

b. Kelas sosial, pada pokoknya masyarakat kita ini dapat mengelompokan 

kedalam tiga golongan yaitu: golongan atas (pengusaha-pengusaha kaya, 

pejabat-pejabat tinggi), golongan menengah (karyawan instansi 

pemerintah, pengusaha menengah), golongan bawah (buruh-buruh 

pabrik, pegawai rendah, tukang becak, dan pedagang kecil). 

c. Kelompok referensi kecil, yang termasuk kelompok ini antar lain: serkat 

buruh, tim atletik, perkumpulan agama, lingkungan tetangga dan 

sebagainya. 

d. Keluarga, dalam keluarga masing-masing anggota dapat berbuat hal 

yang berbeda untuk membeli sesuatu. Setiap anggota keluarga memiliki 

selera dan keinginan yang berbeda. 
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e. Pengalaman, pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang 

dalam bertingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua 

perbuatannya dimasa lalu dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar 

seseorang dapat memeperoleh pengalaman. Penafsiran dan peramalan 

proses belajar seseorang merupakan kunci untuk mengetahui perilaku 

pembelian. 

f. Kepribadian, artinya pola sifat individu yang dapat menentukan 

tanggapan untuk bertingkah laku. 

g. Sikap dan kepercayaan, sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang 

ikut mempengaruhi pandangan dan perilaku pembelian konsumen. Sikap 

itu sendiri mempengaruhi kepercayaan, dan kepercayaan juga 

mempengaruhi sikap. 

h. Konsep diri, merupakan cara bagi seseorang untuk melihat dirinya 

sendiri, dan pada saat yang sama ia mempunyai gambaran tentang diri 

seseorang. 

Karakteristik psikologis dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian, menurut Kotler dan Armstrong yang dialih bahasakan oleh 

Benyamin Molan (2009: 145) ada 4 (empat) faktor psikologis yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu: 

1. Motivasi 

Motif (dorongan) adalah kebutuhan yang cukup menekan untuk 

mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan. Suatu 
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kebutuhan akan menjadi motif apabila merangsang sampai tingkat 

intensitas yang mencukupi. 

2. Persepsi 

Persepsi merupakan proses yang dilalui orang dalam memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterprestasikan informasi guna membentuk 

gambaran yang berarti mengenai dunia. Orang dapat membentuk persepsi 

yang berbeda dari rangsangan yang sama karena tiga macam proses 

penerimaan indera: perhatian yang selektif yang mengakibatkan konsumen 

tidak menerima semua rangsangan, distorsi selektif yang merubah pesan 

yang didengar sesuai dengan yang diinginkan untuk didengar oleh 

konsumen, dan ingatan selektif dimana konsumen kadang lupa dengan apa 

yang dipelajari tetapi akan cenderung untuk menyimpan informasi yang 

akan mendukung sikap dan kepercayaan mereka. 

3. Pengetahuan 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil dari belajar, 

pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan antara dorongan, rangsangan, 

petunjuk bertindak, tanggapan, dan penguatan. Dorongan adalah 

rangsangan internal yang kuat yang mendorong tindakan. Petunjuk adalah 

rangsangan kecil yang menentukan kapan, dimana, dan bagaimana 

tanggapan seseorang. 
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4. Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. Keyakinan berdasarkan pengetahuan,pendapat, atau 

kepercayaan. Semuanya itu mungkin atau tidak mungkin mengandung 

emosional, keyakinan membentuk citra produk dan merek, dan orang akan 

bertindak berdasarkan citra tersebut. 

Sedangkan pengertian Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap 

sangat sulit berubah, karena sikap seseorang membentuk pola yang 

konsisten, dan untuk mengubah suatu sikap mungkin mengharuskan 

penyesuaian sikap-sikap lain secara besar-besaran. 

    Definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, karakteristik faktor 

psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu memberikan 

nilai tambah pada produk yang mereka tawarkan, sehingga tidak hanya memberi 

kepuasaan pada konsumen, tetapi memberikan juga daya tarik lebih agar 

konsumen lebih menyukai produk yang ditawarkan. Sehingga memiliki nilai lebih 

di hadapan konsumen. 

Sebagai perusahan yang bergerak dalam bidang distribusi yang 

menyalurkan produk-produk dari produsen kepada konsumen CV. Riel Us harus 

jeli melihat perubahan yang terjadi pasa prilaku konsumen. Faktor-faktor apa saja 

yang menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

Jaringan saluran distribusi pastilah merupakan kehandalan yang harus dimiliki 

perusahan distributor, yaitu dengan saluran distribusi yang dimiliki perusahaan 

dapat menghadirkan produk yang diinginkan konsumen dengan cepat dan tepat, 

akan tetapi kualitas produk dan penetapan harga yang diberlakukan juga 

merupakan hal yang harus diperhatikan.  

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian di 

perusahaan, karena kualitas produk berkaitan dengan kepuasan konsumen. 

Pengertian kualitas produk menurut Kotler (2008 : 272) adalah karakteristik 

produk atau jasa yang tergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. 

Kualitas produk menurut Kotler & Armstrong (2006:225) The ability of 

product to perform its function atau kemampuan suatu produk dalam memberikan 
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kinerja sesuai fungsinya. Kualitas yang baik akan memberikan kepuasan 

konsumen. 

Heizer dan Render (2008:253) menyatakan bahwa kualitas atau mutu 

adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau jasa yang 

berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun yang 

tersembunyi. Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran 

(2009:8-10) ada sembilan dimensi kualitas produk seperti berikut ini : 

1. Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

2. Fitur (feature), karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar 

produk. 

3. Kualitas kinerja (performance quality),adalah tingkat dimana karakteristik 

utama produk beroperasi. 

4. Kesan kualitas (perceived quality), sering dibilang merupakan hasil dari 

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena 

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan 

informasi atas produk yang bersangkutan. 

5. Ketahanan (durability), ukuran umur operasi harapan produk dalam 

kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk 

produk produk tertentu. 

6. Keandalan (reability), adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan 

mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu. 

7. Kemudahan perbaikan (repairability), adalah ukuran kemudahan 

perbaikan produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal. 
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8. Gaya (style), menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada 

pembeli. 

9. Desain (design), adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, 

dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

Laksana (2008:89) menyatakan bahwa: Kualitas terdiri dari dari sejumlah 

keistimewaan produk, yang memenuhi keinginan pelanggan, dengan demikian 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Produk dibuat atau dihasilkan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan sehingga suatu produk dapat dikatakan 

berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Perusahaan sudah memperhitungkan untuk menentukan harga dengan 

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan. 

Basu Swastha (2010:148) menyatakan bahwa harga ditetapkan untuk 

mendapatkan laba maksimum, mendapatkan pengembalian investasi yang 

ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih, mencegah atau mengurangi 

persaingan dan mempertahankan atau memperbaiki market share.  

Harga (price) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. 

Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa (Kotler & Armstrong, 2008:345). Definisi lain harga adalah segala 

sesuatu yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang 

ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan (Cannon,dkk, 2008:176).  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat di gambarkan paradigma penelitian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paragdima Penelitian 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyatan yang diterima secara sementara sebagai suatu 

kebenaran, berdasarkan identifikasi permasalahan dan kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan di atas serta hasil penelitian terdahulu penulis mengambil hipotesis 

bahwa :  

1. Terdapat pengaruh positif kualitas produk, harga dan distribusi terhadap 

keputusan pembelian produk olahan makanan beku (frozen food). 

2. Terdapat pengaruh secara simultan kualitas produk, harga dan distribusi 

terhadap keputusan produk olahan makanan beku (frozen food).. 
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