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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Relevan

Produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam pemasarannya tidak

mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya, oleh karena itu, produsen

dalam kegiatan pemasaran produk atau jasanya harus membutuhkan konsumen yang sesuai

mengenai produk atau jasa yang dihasilkannya. Salah satu cara yang digunakan produsen

dalam bidang pemasaran untuk tujuan meningkatkan hasil produk yaitu melalui kegiatan

promosi.

Keberhasilan promosi tentunya tidak lepas dari bagaimana promosi dikelola secara

strategis. Penentuan model dan media yang tepat dalam keputusan periklanan, penentuan

bentuk komunikasi yang paling efektif dan dengan pihak mana saja perusahaan

menciptakan dan mempertahankan hubungan sebagai fungsi dari publisitas atau waktu

kapan perusahaan perlu mengadakan promosi penjualan, merupakan beberapa contoh

pertimbangan yang dimasukkan dalam pengelolahan unsur-unsur promotion mix.

Konsumen sekarang lebih selektif dalam mengambil keputusan pembeliannya.

Menurut Febryan, Zainul dan Fransisca mengemukakan bahwa konsumen akan melakukan

evaluasi terhadap merek yang telah mereka beli. Konsumen juga melakukan pembelian

berulang atas produk atau jasa tertentu yang telah mereka kenal dan bahkan tidak segan-
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segan membayar mahal untuk membeli produk atau jasa, karena produk atau jasa tersebut

cerminan kualitas yang bermutu dari produk atau jasa yang lain, sehingga konsumen

merasa nilai dari penggunaannya meningkat10.

Produsen yang kreatif pasti akan meningkatkan fasilitas produk yang ada melalui

periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan terhadap pola pengambilan

keputusan konsumen agar konsumen memiliki kekonsistensi atas produk atau jasa yang

ditawarkan dan mau merekomendasikannya ke calon konsumen lainnya.

Menurut Febryan, Zainul dan Fransisca dalam penelitiannya mengemukakan bahwa

bersdasarkan hasilnya yakni antara bauran pemasaran yang terdiri dari iklan, penjualan

langsung, promosi penjualan dan publisitas berpengaruh positif signifikan terhadap proses

pembelian konsumen. Bauran promosi menjadi kegiatan promosi atau pemilihan jenis

kegiatan promosi yang paling efektif untuk member keputusan dan ketertarikan produk

yang ditawarkan11.

Hal serupa dikemukakan pula oleh Michael N. Lontoh berdasarkan hasilnya ditemukan

bahwa secara simultan bahwa penjualan pribadi, periklanan, promosi penjualan, hubungan

masyarakat dan pemasaran langsung berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian. Secara parsial penjualan pribadi, periklanan, promosi penjualan, hubungan

10 Sandy, Febryan, dan Zainul Arifin, Fransisca Yanigwati. Pengaruh Bauran Promosi Terhadap
Keputusan Pembelian (Survei Pada Mahasiswa Jurusan Bisnis Angkatan 2010-2012 Fakultas Ilmu
Administrasi Pengguna Indosat di Universitas Brawijaya). Malang. 2013. Hal. 1

11 Febryan, Zainul, Fransisca, Ibid., hal. 23
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masyarakat dan pemasaran langsung berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian12.

Menurut Darna, Dita Pramudya Wardani dalam penelitiannya mengemukakan dalam

hasilnya bahwa secara parsial hanya variable promosi penjualan dan publisitas yang

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk pembiayaan KPR

Platinum IB, sedangkan variable periklanan dan personal selling tidak memiliki pengaruh

terhadap keputusan pembelian produk pembiayaan KPR Platinum IB. Hasil pengujian

secara simultan menunjukkan bahwa keempat variable bauran promosi tersebut

mempengaruhi keputusan nasabah dalam pembelian produk KPR Platinum IB dan dari

keempat variable yang dianalisis ternyata yang paling dominan mempengaruhi keputusan

nasabah memiliki produk pembiayaan KPR Platinum IB yaitu variable publisitas. Secara

keseluruhan bahwa bauran promosi hanya mempunyai pengaruh sebesar 50.4% terhadap

keputusan nasabah dalam pembelian produk pembiayaan KPR Platinum IB; selebihnya

(49.6%) keputusan nasabah dipengaruhi oleh factor lain diluar variable yang dianalisis13.

Lebih lanjut dikemukakan Noor Imansyah, Emy Rahmawati, Maryono mengemukakan

bahwa advertising dan publisitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan

12 Michael N. Lontoh. “Analisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil
Toyota Pada PT. Hasjrat Abadi Manado Cabang Tendean”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16.No. 1.
2014, hal. 515

13 Darna, Dita Pramudya Wardani. Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pengambilan
Produk Pembiayaan KPR Platinum IB Pada Bank Syariah Cabang Harmoni-Jakarta.Jurnal Ekonomi dan
Bisnis, Vol. 12. No. 1 Juni 2013, hal. 1
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menabung bank. Sedangkan lain halnya untuk variable personal selling, sales promotion

dan direct marketing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan menabung14.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat dikemukakan

bahwa perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah dari aspek

focus penelitian dimana pada penelitian terdahulu variable promosi ditinjau berdasarkan

keseluruhan bauran pemasaran, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus hanya pada

personal selling dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. Perbedaan

lainnya antara penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah terletak pada

cakupan penelitian yang lebih meluas pada keseluruhan produk khususnya produk jasa

perbankan, sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus hanya pada satu produk jasa saja.

B. Kajian Teori

1. Personal Selling

Tujuan seluruh usaha pemasaran pada umumnya adalah meningkatkan penjualan yang

dapat menghasilkan laba dengan menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar

dalam jangka panjang.Personal selling merupakan salah satu metode promosi untuk

mencapai tujuan tersebut dan usaha ini memerlukan lebih banyak tenaga kerja atau tenaga

penjualan. Personal selling didefinisikan sebagai “interaksi antar individu, saling bertemu

14Noor Imansyah dan Emy Rahmawati, Maryono. Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan
Nasabah Menabung Simpeda pada Bank Kalsel Unit Gambut.Jurnal Bisnis dan Pembangunan.Vol. 4.No. 1
Juli-Desember. 2015.
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muka yang ditujukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain”15.

Jadi, personal selling merupakan komunikasi orang secara individual. Lain halnya

dengan periklanan dan kegiatan promosi lain yang komunikasinya bersifat massal dan tidak

bersifat pribadi. Pada operasinya, personal selling lebih fleksibel dibandingkan dengan

yang lain, hal ini disebabkan karena tenaga-tenaga penjualan tersebut dapat secara langsung

mengetahui keinginan, motif dan perilaku konsumen serta sekaligus dapat melihat reaksi

konsumen sehingga mereka langsung dapat mengadakan penyesuaian seperlunya.

Tenaga penjualan ini dapat pula membantu manajemen dengan memberikan informasi,

misalnya tentang penjualan kredit, sikap konsumen dan juga sebagai petugas lapangan

dalam penelitian pemasaran. Tetapi di lain pihak, kegiatan personal selling ini akan

memberikan beban ongkos yang semakin besar apabila penggunaannya sangat luas, dan

sulit sekali diperoleh tenaga penjualan yang betul-betul qualified.

Salah satu fungsi tenaga penjualan adalah melakukan penjualan dengan bertemu muka

(face to faceselling), dimana seorang penjual dari sebuah perusahaan langsung menemui

konsumen untuk menawarkan produknya.Penjualan dengan bertemu muka ini merupakan

satu dari beberapa fungsi penting lainnya dalam personal selling. Fungsi-fungsi yang lain

tersebut adalah : (1) megadakan analisa pasar, (2) menentukan calon konsumen, (3)

mengadakan komunikasi, (4) memberikan pelayanan, (5) memajukan langganan, (6)

mempertahankan langganan, (7) mendefinisikan masalah, (8) mengatasi masalah, (9)

15PhilipKotler,Ibid., hal. 47
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mengatur waktu, (10) mengalokasikan sumber-sumber dan (11) meningkatkan kemampuan

diri16.

Telah diketahui bahwa face to face selling merupakan salah satu aspek dalam personal

selling. Adapun tahap-tahap yang terdapat dalam proses personal selling adalah : (1)

persiapan sebelum penjualan (2) penentuan lokasi pembeli potensial, (3) pendekatan

pendahuluan, (4) melakukan penjualan, (5) pelayanan sesudah penjualan17.

2. Konsep Manajemen Produk

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi

kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk,

melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk.Kepuasan tersebut

merupakan akumulasi kepuasan fisik, psikis, simbolis dan pelyanan yang diberikan oleh

produsen.

Produk identik dengan barang, dalam akuntasi barang adalah obyek fisik yang tersedia

dipasar, sedangkan produk yang tidak berwujud disebut jasa.Pada manajemen produk,

identifikasi dari produk adalah barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsume18. Kata

produk digunakan untuk tujuan mempermudah pengujian pasar dan daya serap pasar yang

akan sangat berguna bagi tenaga pemasaran, manajer dan bagian pengendalian kualitas.

Produk meliputi komponen nyata dan abstrak: produk nyata yang utama dikategorikan

sebagai barang, sedangkan produk abstrak yang utama dikategorikan sebagai jasa.Sebagai

16Philip Kotler, Ibid., hal. 51
17PhilipKotler, Ibid.,hal. 52
18PhilipKotler,Ibid., hal. 62
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contoh pendidikan merupakan komponen produk dominan abstrak, sedangkan garam dan

sepatu adalah komponen produk dominan nyata.

Soegoto mengemukakan bahwa manajemen produk adalah salah satu dari 4 wilayah

pemasaran. Manajemen produk bertanggungjawab terhadap 4P :Product, Pricing,

Placement dan Promotion. Manajemen produk merupakan satu model manajemen yang

menganggap satu produk sebagai satu “anak perusahaan” dalam satu corporate besar yang

didukung oleh tim produk dengan keahlian beragam yang dipimpin oleh seorang manajer

produk dengan standard prosedur operasional yang jelas19.

Pada dasarnya struktur organisasi yang berafiliasi pada model manajemen produk

menggunakan basis matriks, sehingga ada beberapa bagian dan divisi yang saling memberi

komando dan bahkan mungkin level manajemen yang sama dapat saling memberi perintah.

Manajemen produk mencakup perihal : produk apa yang layak dibuat dan dijual, varian

produk baru apa yang bisa dimasukkan ke pasar, dari produk yang telah beredar produk

manakah yang harus dihentikan, berapa lama suatu produk dapat masuk dan diterima oleh

pasar, berapa banyak jenis produk dalam satu lini produk, bagaimana menyeimbangkan

protofolio seluruh produk, bagaimana merilis satu produk, strategi diferensiasi produk

seperti apakah yang akan diterapkan, apa keunggulan produk, merk dan nama apa yang

akan digunakan untuk produk, menetapkan apakah produk tersebut : individual branding

19PhilipKotler,Ibid., hal. 63
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atau family branding, menetapkan apakah produk tersebut product bundling atau product

lining, logo seperti apakah yang bisa mewakili citra produk, menentukan siklus produk20.

Dikemukakan pula lebih lanjut bahwa produk memiliki tiga aspek utama, yaitu : (1)

aspek manfaat yang terdiri dari : manfaat penggunaan, manfaat psikologis dan manfaat

mengatasi masalah, (2) aspek visualisasi produk yang terdiri dari : atribut dan keistimewaan

produk, kualitas produk, corak produk, kemasan dan label produk dan merk, (3) aspek

menambah nilai produk yang terdiri dari : garansi, kemudahan instalasi, pengiriman,

ketersediaan di pasar dan layanan purna jual21.

a. Positioning Produk

Positioning adalah cara membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk

produk, merek atau lembaga tertentu dengan membangun persepsi relative suatu produk

terhadap produk lain. Karena penikmat produk adalah pasar maka yang perlu dibangun

adalah persepsi pasar.Reposisi produk sangat ditentukan dari sudut pandang mana

konsumen melihat citra produk tersebut.

Re-positioning merupakan kegiatan yang melibatkan penggantian identitas produk,

jalinan competitor yang ada dan mengubah citra yang ada di benak konsumen.Sedangkan

De-positioning merupakan kegiatan untuk mengganti jalinan competitor, tujuannya adalah

20PhilipKotler,Ibid., hal. 65
21PhilipKotler,Ibid., hal. 67
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untuk mengganti segmen pasar dan kegiatan ini mengharuskan pemilik merek untuk

mengubah citra produk yang ada dibenak konsumen22.

Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang positioning merupakan ujian yang berat

bagi seorang pemasar.Keberhasilan satu positioning biasanya berakar pada berapa lama

produk tersebut mempunyai keunggulan bersaing.

Hal mendasar dalam membangun strategi positioning suatu produk adalah :

1) Positioning pada fitur spesifikasi produk

2) Positioning pada spesifikasi penggunaan produk

3) Positioning pada frekuensi penggunaan produk

4) Positioning pada alasan mengapa memilih produk tersebut disbanding pesaing

5) Positioning melawan produk pesaing

6) Positioning dengan melakukan pemisahan kelas produk

7) Positioning dengan menggunakan symbol budaya/kultur23

Secara umum positioning memiliki tiga konsep utama yaitu : (1) functional positions

meliputi : pemecahan masalah, menyediakan manfaat bagi konsumen dan memperoleh

persepsi yang menyenangkan dari investor, (2) symbolic positions meliputi : peningkatan

citra diri, identifikasi diri, rasa ikut memiliki dan tingkat penghargaan lingkungan terhadap

perusahaan dan membangun pengaruh yang cukup kuat dalam segmen pasar tertentu, (3)

22George Stanley, Occasion Based Promotional Strategies of Consumer Durable Segment in Kerala.
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 2, No. 6 June. 2012.

23George Stanley,Ibid.,hal. 80
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experiential positions meliputi : mampu menstimulasi sesor motorik dan mampu

menstimulasi sensor kognitif24.

b. Diferensiasi Produk

Diferensisasi produk adalah kegiatan memodifikasi produk agar menjadi lebih

menarik.Diferensiasi memerlukan penelitian pasar yang cukup serius agar bisa benar-benar

berbeda, juga diperlukan pengetahuan tentang produk pesaing. Diferensiasi produk

biasanya hanya mengubah sedikit karakter produk, antara lain kemasan dan tema promosi

tanpa mengubah spesifikasi fisik produk, meskipun itu diperbolehkan.

Tujuan dari strategi diferensiasi adalah mengembangkan positioning yang tepat sesuai

keinginan konsumen potensial yang ingin dituju. Jika pasar melihat perbedaan produk anda

disbanding produk pesaing, anda akan lebih mudah mengembangkan bauran pemasaran

(marketing mix) untuk produk tersebut. Diferensiasi produk yang berhasil adalah

diferensiasi yang mampu mengalihkan basis persaingan dari harga ke faktor lain, seperti

karakteristik produk, strategi distribusi atau variabel-variabel promotif lainnya.

3. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen (consumen behaviour) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan

barang-barang dan jasa-jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada

24PhilipKotler,Marketing, ( New York: The Free Press, 2005.), hal. 68
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persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut25. Ada dua elemen penting dari arti

perilaku konsumen yaitu : (1) proses pengambilan keputusan dan (2) kegiatan fisik yang

semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-

barang dan jasa-jasa ekonomis.

Ilmu-ilmu sosial kadang-kadang mengartikan kata “behavior” hanyalah menyangkut

kegiatan-kegiatan yang tampak jelas atau mudah diamati, tetapi perkembangan sekarang

mengakui bahwa kegiatan yang jelas terlihat (over act) hanyalah merupakan satu bagian

dari proses pengambilan keputusan (decision process). Jadi, analisa perilaku konsumen

yang realistis hendaknya menganalisa juga proses-proses yang tidak dapat atau sulit

diamati, yang selalu menyertai setiap pembelian. Mempelajari perilaku konsumen tidak

hanya mempelajari apa (what), bagaimana kebiasaaan (how often) dan dalam kondisi

macam apa (under what conditions) barang-barang dan jasa-jasa dibeli.

Pengertian perilaku konsumen ini sering dikacaukan dengan pengertian perilaku

pembeli (buyer behaviour). Perilaku pembeli itu sendiri mengandung dua pengertian yakni

(1) adalah bila diterapkan pada perilaku konsumen lebih menunjukkan kegiatan-kegiatan

individu yang secara langsung terlihat dalam pertukaran uang (atau kekayaan lain) dengan

barang-barang dan jasa-jasa serta dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan

kegiatan pertukaran itu. Pengertian selanjutnya (2) yakni berarti yang lebih khusus yaitu

perilaku langganan (customer behaviour) yang sering digunakan sebagai sebutan yang lebih

25George Stanley, Occasion Based Promotional Strategies of Consumer Durable Segment in Kerala.
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 2, No. 6 June. 2012.
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inklusif dibanding perilaku konsumen26. Penerapan yang lebih inklusif ini tampak pada

pembelian oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi industri dan bermacam-macam

tingkat penjualan kembali oleh pedagang besar ataupun pedagang eceran. Perilaku

pembelian oleh organisasi-organisasi industri dan lembaga-lembaga lainnya dalam

beberapa aspek berbeda dengan perilaku pembelian individu, tetapi tidak semuanya, karena

pembelian yang dilakukan juga ditentukan oleh individu-individu yang memainkan

peranannya dalam pekerjaannya di organisasi atau lembaga tersebut.

Perbedaan antara setiap konsumen yakni konsumen akhir dan pembeli individual27.

Konsumen akhir mempunyai arti sebagai individu-individu yang melakukan pembelian

untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah tangganya. Sedangkan yang

dimaksud dengan pembeli individual adalah seorang yang melakukan pembelian tanpa atau

sedikit sekali dipengaruhi oleh orang lain secara langsung atau invidu yang benar-benar

melakukan pembelian. Ini bukan berarti bahwa orang lain tidak terlibat dalam proses

terjadinya pembelian, bagaimanapun juga banyak orang akan terlibat dalam pengembilan

keputusan untuk membeli. Sebagai contoh pengambilan keputusan dalam mengisi liburan

atau membeli mobil baru, hampir dapat dipastikan seluruh keluarga terlibat dalam proses

pembelian itu. Masing-masing orang yang terlibat akan mempunyai peranan sendiri-sendiri.

Lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel 2.1 berikut28 :

26Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern,(Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 63
27Basu Swastha, Ibid., hal. 65
28Basu Swastha,Ibid., hal. 63
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Tabel 2.1
Macam Peranan Dalam Perilaku Konsumen

Peranan Keterangan
Initiator Individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu

atau yang mempunyai kebutuhan/keinginan tetapi tidak
mempunyai wewenang untuk melakukannya sendiri

Influencer Individu yang mempengaruhi keputusan untuk membeli baik
secara sengaja atau tidak sengaja

Decider Individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak,
apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan
dimana membelinya

Buyer Individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya
User Individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dibeli

Diantara peranan-peranan dalam pembelian tersebut, yang terpenting adalah peranan

ketiga, karena itu perusahaan dapat meneliti siapa dalam keluarga yang memutuskan

sesuatu pembelian, untuk kemudian mengarahkan promosi kepada anggota keluarga itu.

Sebagai contoh dalam pembelian susu untuk bayi dalam suatu keluarga istri mungkin

berperan sebagai initiator dan influencer, suami sebagai decider dan buyer dan sang anak

tentu saja mempunyai peranan sebagai user.

1. Kerangkan Analisa Perilaku Konsumen

Perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa selalu dihadapkan pada pertanyaan

“mengapa konsumen membeli barang atau jasa tertentu?” jawabannya tidak dapat

diterangkan secara langsung dari hasil pengamatan saja, tetapi dibutuhkan analisa perilaku

konsumen yang lebih mendalam. Hal ini akan banyak membantu bagi manajer pemasaran

untuk memahami “mengapa” dan “bagaimana” perilaku knsumen tersebut, sehingga
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perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan barangnya secara lebih baik.

a. Pembelian sebagai suatu proses

Suatu kegiatan pembelian yang nyata hanyalah merupakan salah satu tahap dari

keseluruhan proses mental dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang terjadi dalam proses

pembelian pada suatu periode waktu tertentu serta pemenuhan kebutuhan tertentu. Bagian

proses lainnya yang mempersiapkan dan mengikuti pembelian nyata tersebut amatlah

penting dipahami. Analisa suatu proses pembelian merupakan suatu rangkaian tahapan

yang diambil oleh seorang konsumen.

Tahap-tahap dalam proses kegiatan suatu pembelian digambarkan oleh Philip Kotler

dan model dari Engel, Kollat dan Blackwell seperti tergambar di bawah ini29:

Gambar 2.1
Tahap-Tahap Dalam Proses Pembelian

29Basu Swastha, Ibid., hal. 67
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Banyak peranan atau faktor yang mempengaruh pada tiap tahap dalam proses

pembelian, baik faktor ekstern maupun intern. Perusahaan harus memahami apa yang

terjadi dalam tiap tahap dari proses pembelian, sehingga dapat menyusun kegiatan

pemasarannya atas dasar tahap-tahap tersebut. Jadi, bila ingin realistis dalam menganalisa

perilaku konsumen maka harus dipelajari lingkungan sosial, psikologis individu dan

lembaga-lembaga lain yang mempengaruhi dan membatasi tiap tahap perilaku dalam proses

pembeliannya.

b. Pendekatan proses pada pengambilan keputusan untu membeli (decision-process

approach)

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian

mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan

manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keiginan dan

kebutuhannya. Proses pengambilan keputusan untuk membeli sama untuk setiap orang

hanya seluruh proses tersebut tidak selalu dilaksanakan oleh konsumen.

Pendekatan proses dalam analisa perilaku konsumen dibutuhkan oleh perusahaan-

perusahaan yang beroperasi baik di dalam masyarakat sosialis, untuk menginterpretasikan

permintaan konsumen maupun di masyarkat kapitalis. Pendekatan proses pada pengambilan

keputusan yang memberikan gambaran secara khusus tentang alasan mengapa konsumen

berperilaku tertentu dapat di bagi dalam dua hal pokok :
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1. Merumuskan variabel-variabel strukturan yang mempengaruhi perilaku konsumen

baik ekstern maupun intern

2. Menunjukkan hubungan antar variabel-variabel tersebut30.

Sifat khusus proses dari perilaku consume ini adalah perubahan yang tetap. Ini berarti

dari variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang mempengaruhi penentuan perilaku

konsumen merupakan nilai yang berlaku untuk jangka waktu yang lama. Secara sederhana

variabel-variabel perilaku consume dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen

2. Faktor-faktor individu atau intern yang menentukan perilaku

3. Proses pengambilan keputusan dari konsumen31

Faktor-faktor ekstern terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok-kelompok sosial

dan referensi serta keluarga. Sedangkan faktor-faktor intern adalah motivasi persepsi,

kepribadian dan konsep diri, belajar dan sikap dari individu. Proses pengambilan keputusan

terdiri atas 5 tahap yaitu : (1) menganalisa keinginan dan kebutuhan, (2) pencarian

informasi dari sumber-sumber yang ada, (3) penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap

alternatif pembelian, (4) keputusan untuk membeli dan (5) perilaku sesudah pembelian32.

2. Teori-Teori Perilaku Konsumen

Konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan berbagai keinginan dan

kebutuhan. Barang dan jasa itu sendiri tidaklah sepenting kebutuhan dan keinginan manusia

30Basu Swastha,Ibid., hal. 64
31Basu Swastha,Ibid., hal. 67
32Basu Swastha,Ibid., hal. 69
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yang dipenuhinya. Misalnya seseorang membeli mobil Mercedes bukan karena

membutuhkan mobil Mercedes, akan tetapi karena membutuhkan status dan prestise yang

dipuaskan dengan pemilikan mobil Mercedes tersebut. Demikian pula kaum wanita

membeli VIVA cosmetic atau max factor bukan karena membutuhkan barang-barang itu,

melainkan karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan akan

kecantikan. Jadi yang dibeli konsumen bukanlah barangnya sendiri, tetapi kegunaan yang

dapat diberikan barang tersebut atau dengan kata lain kemampuan barang tersebut

memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang membeli suatu

produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selain jenis produk, faktor

ekonomi, faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor anthropologis juga menentukan

perilaku pembelian seseorang. Termasuk faktor psikologis ini adalah motif, sikap,

kepribadian dan sebagainya. Manajemen perlu mempelajari faktor-faktor tersebut agar

program pemasarannya dapat lebih berhasil. Selain itu, keadaan keluarga dan kelompok

lain juga perlu dipelajari (tentang hubungan atau interaksi di antara mereka, sikap mereka

dan penyebaran informasi diantara mereka) karena hal ini sangat mempengaruhi perilaku

konsumen33.

Sebuah alasan mengapa orang membeli produk tertentu (product buying motive) atau

membeli pada penjual tertentu (patronage motive) akan merupakan faktor yang sangat

penting bagi perusahaan dalam menentukan program promosi yang efektif, desain produk,

33Basu Swastha,Ibid., hal. 69
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harga, saluran distribusi yang efektif dan beberapa aspek lain dari program pemasaran

perusahaan.

Berdasarkan pada kesadaran akan motif-motif pembelian konsumen serta kesediannya

untu memberitahukannya, maka motif pembelian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa

tingkatan yang berbeda yaitu :

a. Kelompok pembeli yang mengetahui dan bersedia memberitahukan motif

pembelian mereka terhadap produk tertentu.

b. Kelompok pembeli yang mengetahui alasan mereka untuk membeli produk

tertentu, tetapi tidak bersedia memberitahukannya.

c. Kelompok pembeli yang tidak mengetahui motif pembelian sesungguhnya terhadap

produk tertentu. Biasanya motif pembelian mereka memang sangat sulit

diketahui34.

Jarang sekali suatu pembelian hanya didorong oleh satu motif. Adapun motif-motif

yang menjadi pendorong suatu pembelian antara lain : motif biologis, sosiologis, ekonomis,

agama dan sebagainya. Apabila dalam suatu keadaan yang mana seseorang memiliki

beberapa motif, maka motif-motif tersebut dapat saling memperkuat atau justru saling

bertentangan. Selain bersifat kompleks, motif pembelian seseorang juga berubah sesuai

dengan perjalanan waktu. Perilaku konsumen juga berubah-ubah karena adanya perubahan

usia, pendapatan dan faktor lainnya.

34Basu Swastha,Ibid., hal. 69
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a. Teori Tingkah Laku Konsumen : Teori Nilai Guna (utility)

Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan :

pendekatan nilai guna (utility) cardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Pada pendekatan

nilai guna cardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen

dapat dinyatakan secara kuantitatif. Berdasarkan kepada pemisalan ini, dan dengan

anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasaan yang dapat dicapainya,

diterangkan bagaimana seseorang akan menentukan konsumsinya ke atas berbagai jenis

barang yang terdapat dipasar. Pada pendekatan nilai ordinal, manfaat atau kenikmatan yang

diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak dikuantifikasi.

Pada teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari

mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Jika kepuasan itu

semakin tinggi maka makin tinggilah nilai gunanya atau utilitynya. Menurut Sukirno

mengemukakan bahwa nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan

yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna

marjinal berarti pertumbuhan (atau pengurangan) kepuasan sebagai akibat dan pertambahan

(atau pengurangan) penggunaan satu unit berang tertentu.

b. Teori Motivasi Freud

Orang sangat tidak menyadari tentang kekuata psikologis yang sebenarnya yang

mendorong tingkah lakunya35. Ia memandang bahwa seseorang selalu menjadi dewasa dan

35Riyanti,Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003),
hal.  45
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menahan banyak desakan. Desakan-desakan ini tidak pernah hilang atau bisa diatas

sepenuhnya dan kemudian muncul dalam mimpi, dalam ucapan, tingkah laku dan obsesi

atau terutama dalam psikose ketika ego seseorang sudah tidak bisa lagi membuat seimbang

antara daya ide yang implusif dengan daya super ego yang mendesak-desak.

c. Teori Motivasi Maslow

Abraham Maslow mencoba untuk menjelaskan mengapa orang dikuasai oleh

kebutuhan-kebutuhan tertentu pada waktu-waktu tertentu? Mengapa seseorang

menghabiskan waktu dan tenaga pada keamanan pribadi sedang yang lainnya pada mencari

penghargaan dari orang lain? Jawabannya adalah bahwa kebutuhan manusia diatur sesuai

hiraki, dari kebutuhan yang paling mendesak sampai yang tidak begitu mendesak36. Hiraki

kebutuhan maslow diperlihatkan pada Gambar 2.3 Menurut kepentingannya, kebutuhan

diperingkat menjadi kebutuhan fisiologis, kemanan, sosial, penghargaan sampai ke

kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang akan mencoba memuaskan kebutuhan terpenting

lebih dahulu, apabila seseorang berhasil memuaskan kebutuhan yang penting, kebutuhan itu

untuk sementara waktu tidak menjadi motivator dan seseorang akan dimotivasi untuk

memuaskan kebutuhan berikutnya yang paling penting.

36Philip Kotler,Marketing, (New York: The Free Press, 2005), hal. 27



27

Sumber : Philip, Kotler (2005).
Gambar 2.3

Hirarki Kebutuhan Maslow
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akan dibeli. Konsumen akan melakukan pengambilankeputusan yang tidak sama dan

bervariasiberdasarkan pada jenis keputusanpembelian. Keputusan pembeliandilakukan oleh

konsumen setelahkonsumen mendapatkan informasi tentang produk dan menyusun

alternatif produkyang akan dibeli.

Dari beberapa definisi keputusanpembelian yang dikemukakan tersebut,dapat ditarik

kesimpulan bahwa keputusanpembelian merupakan prosesperintegrasian yang

mengkombinasikanpengetahuan untuk mengevaluasi dua ataulebih prilaku alternatif dan

memilih salahsatu diantaranya.Bauran promosi (promotionmix) juga disebut bauran

komunikasi pemasaran (marketing commuicationmix) perusahaan merupakan

paduanspesifik iklan,promosi penjualan,hubungan masyarakat, penjualan personal dan

sarana pemasaran langsung yangdigunakan perusahaan untukmengkomunikasikan nilai

pelanggansecara persuasif dan membangunhubungan pelanggan.

Hubungan antara bauran promosidengan keputusanpembelian dapat dilihatpada model

perilaku pembelian  dimana pada model tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi

pengambilan keputusan konsumen, yakni :

1. Individual konsumen

2. Pengaruh Lingkungan

3. Strategi pemasaran yang merupakan variable dan dapat dikontrol untuk pemasar

dalam usaha untuk memberi informasi dan mempengaruhi konsumen. Variable ini

adalah produk, harga, promosi dan lokasi.
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Komponen-komponen bauran promosi, perusahaan mengembangkan program

pemasarannya melalui penggunaan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan

hubungan masyarakat.  Efektifitas suatu iklan dapat di ukur melalui beberapa variable yaitu

iklan, televise, surat kabar, majalah, iklan radio, papan reklame dan spanduk. Iklan adalah

bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan dan

keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa

menyenangkan akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan  pembelian.

Bauran promosi terdiri dari lima komunikasi utamayaitu, periklanan, promosi

penjualan, penjualan secara pribadi, hubungan masyarakat(publisitas) serta pemasaran

langsung. Setelah pasar sasaran dan karakteristiknya diidentifikasi,komunikator pemasaran

harus memutuskan tanggapan yang diharapkan oleh audiens. Tanggapanterakhir yang

diharapkan tentunya pembelian, kepuasan yang tinggidancerita dari mulut ke mulut. Namun

pembelian merupakan hasil akhir dari suatuprosespengambilan keputusan konsumen yang

panjang. Komunikator pemasaran perlumengetahuibagaimana menggerakkan audiens ke

tingkat kesiapan untuk membeli yanglebihtinggi.

Hubungan antara bauran promosi terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan

di Bank Mandiri Syariah dapat dirangkup dalam suatu model penelitian sebagaimana yang

terlihat pada gambar 2.4 berikut :
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Gambar 2.4
Kerangka Pikir Penelitian

Bank Syariah Mandiri

Produk Pembiayaan
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a. Interaksi antar individu
b. Saling bertatap muka

Philip Kotler, 2005
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1. Kebutuhan yang dirasakan
2. Kegiatan sebelum membeli
3. Keputusan untuk membeli
4. Perilaku waktu memakai
5. Perasaan setelah membeli

Swasta dan Handoko (1987 : 11)

Analisis Regresi Linear Sederhana

Kesimpulan dan Saran


