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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
2.1. Definisi Pemasaran 

Pengertian pemasaran bukan saja meliputi jual beli tetapi membahas secara 

sistematis segala masalah yang timbul dari masyarakat usaha. Kegiatan pemasaran 

bukan hanya mengangkat istilah penjualan, perdagangan dan distribusi. Istilah 

pemasaran mengandung pengertian yang sangat luas sehingga istilah perdagangan 

dan distribusi merupakan salah satu dari pemain. 

Philip Kotler melakukan definisi terhadap pemasaran dalam dua kerangka 

pikir. Pertama pemasaran dipandang sebagai manajemen pemasaran.menurut Kotler 

dan Amstrong (2002:9), pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan 

manajemen yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran 

produk dan nilai. Sedangkan manajemen pemasaran didefinisikan sebagai proses 

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran 

gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-

sasaran individu dan organisasi. 

Kotler memandang pemasaran sebagai suatu proses sosial, manajemen guna 

mencapai apa yang menjadi tujuaannya. Maksudnya adalah bahwa pemasaran 

merupakan kajian yang paling awal dari perencanaan pada pembatasan atau 

pengorganisasian suatu perubahan. Dengan kajian pemasaran dapat pula diketahui 
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masa depan sebuah produk bahkan sebuah perusahaan sedangkan manajemen 

pemasaran itu sendiri merupakan pelaksanaan dari perencanaan pemasaaran yang 

sesungguhnya. 

Manajemen pemasaran dalam arah praktisnya menurut para pengambil 

keputusan kebijakan untuk mengambil strategi guna mencapai pertumbuhan 

penjualan, menuntut porsi pasar (market share) serta pencapaian laba (profitabilitas) 

untuk pertumbuhan di kemudian hari. Hal ini membawa dampak bahwa perusahaan 

dalam merencanakan strateginya harus berpijak pada pemastian segmen dan target 

pasar  secara   baik dan membangun sebuah bangunan citra yang mendukung untuk 

memposisikan produk yang sesuai dengan segmen dan target yang dilayani. 

 

2.2. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui 

pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa 

yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen (Anaroga, 2000: 223). 

Menurut Sumarwan (2003: 26), perilaku konsumen adalah semua kegiatan, 

tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat 

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa 

setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengavaluasi. 
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Sedangkan menurut Porter dan Olson (1999: 6), perilaku konsumen adalah 

interaksi dinamis antara pengaruh, perilaku, dan kejadian di sekitar kita di mana 

manusia melakukan aspek pertukaran alam hidup mereka. 

Pada awalnya, pemasar dapat memahami konsumen dengan baik melalui 

pengalaman menjual produk ke konsumen setiap hari. Tetapi seiring dengan 

pertumbuhan perusahaan dan pasar, perusahaan banyak membuat keputusan 

pemasaran kehilangan kontak secara langsung dengan para pelanggan dan untuk itu 

memerlukan riset pemasaran. Perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk 

memahami perilaku konsumen. Perusahaan harus benar-benar memahami bagaimana 

konsumen akan merespon keistimewaan produk, harga dan periklanan, maka 

perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan yang lebih baik daripada pesaingnya.  

Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai atau kegiatan-kegiatan individu, 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan serta menggunakan barang-barang 

dan jasa-jasa termaasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 

dan penentuan kegiatan tersebut. Pengertian tersebut mengandung unsur yaitu proses 

pengambilan keputusan sebagai kegiatan yang tidak nampak pada dasarnya termasuk 

dalam perilaku, karena kegiatan yang tampak adalah atau hasil dari pengambilan 

keputusan.jadi perilaku konsumen meliputi apa yang dibeli, akan tetapi juga di mana, 

berapa banyak atau sering dan dalam kondisi bagaimana konsumen membeli suatu 

barang. Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu: 

1. Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga 
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2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum 

pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi 

serta menghabiskan produk 

3. Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati 

seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, oleh siapa, dan 

bagaimana barang yang sudah dibeli dikonsumsi. 

Karakteristik pembeli atau konsumen adalah sifat-sifat yang membedakan 

konsumen yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut meliputi 6 O, yaitu: 

(Kotler, 2000: 67) 

1. Object (Apa yang dibeli) 

Berdasarkan produk atau barang apa yang dibeli dapat digabungkan ke 

dalam barang produksi dan barang konsumsi. 

2. Objective (Mengapa membeli) 

Tujuan konsumen membeli produk dipengamhi oleh faktor sosial, 

ekonomi, psikologis dan lain-lain. 

3. Occupant (Siapa pembelinya) 

Strategi pemasaran harus menyesuaikan dengan perbedaan tingkat 

pemakaian. 

4. Occasion (Kapan membelinya)  

5. Operation (Bagaimana pembelinya)  
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Bagi konsumen, pembelian bukanlah hanya satu tindakan saja melainkan 

terdiri dari bcrbagai tindakan yang meliputi keputusan tentang jenis 

produk, merek, jumlah, penjual dan waktu serta cara pembayaran. Hal ini 

banyak dipengaruhi oleh kebiasaan membeli dari para konsumen. 

6. Organization (Siapa yang terlibat dalam pembelian) 

Salah satu tugas pokok bagian pemasaran adalah menentukan siapa yang 

mengambil keputusan dalam membeli barang atau jasa. Untuk itu harus 

dibedakan berbagai peran yang dimainkan orang dalam keputusan 

pembelian sebagai berikut: (Kotler, 2000: 68) 

a.   Siapa yang mengambil inisiatif dalam pembelian (initiator)  

b. Siapa yang  mempengaruhi  atau  memberikan  nasihat  dalam  

pembelian (influencer).  

c. Siapa yang mengambil keputusan untuk membeli, meliputi apa, 

bagaimana 

dan di mana membelinya (decider).  

d.   Siapa yang melakukan pembelian (buyer)  

e.   Siapa yang mempergunakan produk tersebut (user) 

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia 

membeli barang dan jasa perusahaan (di samping barang lain) pada saat mereka 

membutuhkan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk memahami mengapa 

dan bagaimana tingkah laku konsumen tersebut, sehingga perusahaan dapat 
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mcngembangkan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk 

tersebut. 

 

2.3. Pengertian Pembelian 

Pembelian menurut Sumarwan (2003: 310) adalah keputusan konsumen 

mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana 

membeli, dan bagaimana cara pembayarannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pembelian adalah suatu keputusan 

konsumen mengenai proses, cara, perbuatan membeli, dengan mempertimbangkan 

faktor lain tentang apa yang dibeli, waktu membeli,  di mana membelinya serta cara 

pembayarannya. Jika konsumen telah memutuskan alternatif yang akan dipilih dan 

mungkin penggantinya jika diperlukan, maka ia akan melakukan pembelian. 

 

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Melakukan 

Keputusan Pembelian 

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia 

membeli barang dan jasa (di samping barang lain) pada saat mereka membutuhkan. 

Hal ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk memahami “mengapa” dan 

“bagaimana” tingkah laku konsumen tersebut demikian, sehingga perusahaan dapat 

mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

produknya secara lebih baik. Dengan mempelajari perilaku pembeli, manajer akan 
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mengetahui kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan, dan 

kemudian mengidentifikasikannya untuk mengadakan segmentasi pasar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah berbeda-beda 

untuk masing-masing pembeli, di samping produk yang dibeli dan pembeliannya 

berbeda. Faktor-faktor tersebut adalah: kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi 

kecil, keluarga, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan, dan konsep diri 

(Swastha dan Irawan, 2001: 105). 

Selain diperngaruhi oleh semua faktor di muka, keputusan yang diambil oleh 

pembeli itu mengalami suatu proses dalam jangka waktu tertentu. Gambar berikut ini 

mencerminkan tentang keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

terhadap suatu produk yang diperngaruhi oleh berbagai macam pilihan keputusan. 

Gambar 2.1.    Keputusan Pembelian 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler 2000: 153 
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1. Rangsangan pemasaran yang pertama berasal dari produk itu sendiri, yaitu 

produk yang akan dan ingin dibeli oleh konsumen. Kemudian harga, 

tempat dan promosi.  

2. Lingkungan Ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya 

beli dan pola pengeluaran konsumen, seperti perubahan pendapatan, 

biaya hidup, tingkat bunga, pola tabungan dan pinjaman. 

3.  Lingkungan Teknologi menyangkut kekuatan-kekuatan yang menciptakan 

teknologi baru, menciptakan peluang produk dari pasar baru. 

4. Lingkungan Politik sangat mempengaruhi keputusan pemasaran yang 

terdiri dari perundang-undangan, badan pemerintah dan kelompok-

kelompok berpengaruh yang mempengaruhi dan membatasi berbagai 

organisasi dan individu di masyarakat tertentu. 

5. Lingkungan Budaya terdiri dari institusi dan kelompok lain yang 

mempengaruhi nilai dasar, cara pandang, referensi dan perilaku 

masyarakat. Orang tumbuh berkembang dalam lingkungan sosial khusus 

yang membentuk kepercayaan dan nilai dasar mereka. 

 6. Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam 

perilaku konsumen. Budaya adalah serangkaian nilai, keinginan dan 

perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan 

instansi penting lain (Kotler dan Amstrong, 2002: 200). 
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7.  Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya, atau kelompok-kelompok orang 

yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan 

situasi kehidupan yang serupa. Sub budaya meliputi kewarganegaraan, 

agama, kelompok ras dan daerah geografis. Hampir setiap masyarakat 

mempunyai sejumlah stmktur kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian 

kelompok masyarakat yang relatif permanen dan relatif teratur, di mana 

anggota-anggotanya memiliki minat, nilai dan perilaku serupa. 

8. Faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran sosial dan status 

mempengaruhi perilaku konsumen. Kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung dan tempat seseorang berada disebut kelompok keanggotaan. 

Sebaliknya, kelompok acuan berfungsi sebagai titik pembanding atau 

acuan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sikap 

atau perilaku seseorang. 

9.  Faktor pribadi sangat mempengaruhi keputusan seorang pembeli, seperti 

umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri. 

10. Faktor Psikologis. Faktor ini meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap. Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat 

mendesak untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari pemuasan 

terhadap kebutuhan itu. Persepsi adalah proses memilih, mengorganisasi, 

dan menafsirkan masukan-masukan informasi oleh seseorang untuk 
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menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia. 

Pembelajaran menunjukkan perubahan dalam perilaku seseorang individu 

yang bersumber dari pengalaman. Keyakinan merupakan suatu gagasan 

deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Sikap 

menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik, 

perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama 

waktu tertentu terhadap beberapa obyek atau gagasan. 

 

2.6. Kerangka Pikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melakukan keputusan pembelian peorduk You C-1000, sejumlah 
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pengaruh iklan, harga murah, sekedar mancoba, khasiat atau kegunaan, enak rasanya, 

pengaruh anggota keluarga, pengaruh teman, populer, produk baru, ikut-ikutan, dan 

vitamin C penting untuk tubuh. Hasil variabel-variabel tersebut diperoleh 

berdasarkan hasil pra-survey terhadap 30 orang responden. Berdasarkan hal tersebut 

dilakukan analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruh konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk You C-

1000. 

 

2.7. Definisi Operasional 

a) Pengaruh iklan adalah dampak atau akibat dari setelah ”melihat” iklan 

terhadap perilaku pembelian konsumen pada produk You C-1000. 

b) Harga murah adalah besarnya pembayaran atas produk yang dibeli yang lebih 

rendah dari produk lain yang sejenis. 

c) Sekedar mencoba merupakan perilaku konsumen yang hanya ingin membeli  

produk You C-1000 untuk pertama kalinya. 

d) Khasiat atau kegunaan merupakan manfaat yang dirasakan dari produk You 

C-1000 bagi tubuh seseorang. 

e) Enak rasanya merupakan produk You C-1000 yang disukai oleh 

konsumennya karena segar dan membuat konsumen ingin membelinya lagi. 
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f) Pengaruh anggota keluarga adalah akibat atau dampak dari faktor internal 

seperti ayah, ibu, kakak, atau adik yang membuat seseorang membeli produk 

You C-1000. 

g) Pengaruh teman adalah akibat atau dampak dari faktor eksternal seperti orang 

di luar anggota keluarga untuk mendorong produk You C-1000. 

h) Populer merupakan kondisi di mana produk terkenal di mata masyarakat, 

sehingga mendorong konsumen membeli produk You C-1000. 

i) Produk baru adalah suatu produk yang merupakan hasil yang berbeda dari 

produk sebelumnya, dalam hal ini adalah vitamin C dalam bentuk cair. 

j) Ikut-ikutan merupakan tindakan membeli karena dorongan orang lain yang 

juga menggunakan produk You C-1000 dan membuat seseorang membeli 

produk ini juga. 

k) Vitamin C penting untuk tubuh merupakan kandungan vitamin yang ada di 

dalam produk yang mempunyai manfaat bagi tubuh. 
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