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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

 

2.1. Pemasaran 

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Definisi inti pemasaran menurut (K. L. K. Philip Kotler, 2009, p. 5), 

“Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu 

definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan 

dengan cara yang menguntungkan”. 

Definisi pemasaran menurut Stanton (2003) “Suatu keseluruhan sistem 

yang berhubungan tentang kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, 

menentukan harga, hingga mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang 

atau jasa yang akan menyenangkan kebutuhan pembeli baik yang aktual maupun 

potensial”. 

Produk menurut Kotler dan Amstrong (1994:274) “A product as anything 

that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and 

that might statisfy a want or need”. Artinya “Sebuah produk adalah segala sesuatu 

yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, dipergunakan 

dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan”. 

Dari definisi-definisi diatas, dapat diberi kesimpulan bahwa pemasaran 

adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku bisnis atau usaha dalam 

melaksanakan konsep pemasaran dimana hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

maupun keinginan konsumen serta dapat mencapai keuntungan bagi perusahaan. 



2 

 

 
 

Tujuan pemasaran sendiri yaitu untuk menargetkan sasaran pasar atau 

konsumen agar produk yang akan dijual dapat dikenal dan memiliki pemahaman 

maupun pengetahuan tentang produk. Dengan demikian produk yang dikeluarkan 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan konsumen tertarik untuk membeli 

produk tersebut. Salah satu keberhasilan perusahaan adalah bagaimana cara 

memasarkan produknya dengan menargetkan pasar secara tepat sehingga dapat 

berjalan jangka panjang dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.1.2. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi dalam (Wibowo et al., 2015, p. 60), didefinisikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai 

Tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, 

serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa depan (Prahalad dalam Umar, 2001:31). 

Sedangkan strategi pemasaran menurut Swastha (2008:5) adalah suatu 

sistem keseluruhan dari kegiatan usaha melalui perencanaan, penentuan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan dan 

memenuhi kebutuhan pembeli. 

Dari uraian diatas dapat diberi kesimpulan bahwa strategi pemasaran 

merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi tujuan dan sasaran yang 

direncanakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Dalam menentukan 

sasaran pasar, strategi pemasaran berkaitan erat dengan bauran pemasaran 
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(marketing mix) yang terdiri dari empat elemen yaitu produk, harga, promosi, dan 

tempat. 

 

2.1.3. Bauran Pemasaran 

Dalam memasarkan produk pada sebuah perusahaan, diperlukan 

pendekatan sederhana namun kompleks yang dapat disebut dengan bauran 

pemasaran (marketing mix). adapun beberapa ahli bauran pemasaran 

mendefinisikan sebagai berikut: 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:78) dalam (MAS’ARI, 2020, p. 82), 

bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis 

terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkannya di pasar sasaran. Menurut Saladin dan Oesman (2002 dalam 

Daryanto, 2019), bauran pemasaran adalah serangkaian dari variable pemasaran 

yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam 

pasar sasaran. 

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

(marketing mix) merupakan seperangkat alat pemasaran yang berupa variabel-

variabel dari strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan target sasaran pada pasar atau konsumen. 

 

2.1.4 Unsur-Unsur Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan variabel-variabel terkendali 

(controllable) yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan 

konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju perusahaan (Daryanto, 2019). 
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Menurut Mc Carthy dalam (Basu Swastha, 2013, p. 124), kombinasi aspek-aspek 

strategi pemasaran, atau lebih dikenal dengan “4P” product (produk), price 

(harga), place (tempat), promotion (promosi), antara lain: 

1. Produk 

Produk menurut Kotler dalam (MAS’ARI, 2020, p. 82), adalah 

sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasar untuk di perhatikan, dimiliki, 

dipakai, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Intensitas kompetisi di pasar memaksa perusahaan untuk 

mengupayakan adaptasi produk yang tinggi guna meraih keunggulan 

yang kompetitif atas pesaing, karena adaptasi produk dapat 

memperluas basis pasar lokal dan ditingkatkan untuk prefensi lokal 

tertentu. Konsumen semakin banyak memiliki alternatif dan sangat 

hati-hati dalam menentukan keputusan untuk melakukan pembelian 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan, keunggulan 

produk, pelayanan dan perbandingan harga sebelum memutuskan 

untuk membeli. Tjiptono (2008) dalam (MAS’ARI, 2020, p. 82). 

Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Elemen-elemen yang termasuk dalam bauran 

produk antara lain ragam produk, kualitas, design, fitur, nama merk, 

kemasan, serta layanan. 

2. Harga  

Harga menurut Kotler dan Amstrong dalam (MAS’ARI, 2020, p. 

82), adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa, …. Harga adalah satu-satunya unsur 
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bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur-

unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran 

pemasaran yang paling mudah disesuaikan dan membutuhkan waktu 

yang relatif singkat, sedangkan ciri-ciri produk, saluran distribusi, 

bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. 

3. Tempat 

Tempat atau saluran pemasaran meliputi kegiatan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Saluran distribusi 

adalah rangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam 

proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan 

atau dikonsumsi. Saluran distribusi dapat didefinisikan sebagai 

himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak atau 

membantu dalam pengalihan hak atas barang atau jasa tertentu selama 

barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen 

(Kotler, 2005) dalam (Wibowo et al., 2015, p. 61). 

4. Promosi 

Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan produk dan 

membujuk pelanggan untuk membelinya. Definisi promosi menurut 

(Kotler, 2005) adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen 

untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya, membujuk, dan 

mengingatkan para konsumen sasaran agar membeli produk tersebut. 

Secara rinci tujuan promosi menurut Tjiptono (2008: 221-222) adalah 

sebagai berikut; menginformasikan, membujuk pelanggan sasaran dan 

mengingatkan. (Wibowo et al., 2015, p. 62). 
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2.2. Harga 

2.2.1. Pengertian Harga 

Kesuksesan finansial perusahaan sering bergantung pada kemampuan 

pemasarannya. Pemasaran merupakan kegiatan yang berupa penentuan jenis 

produk yang dihasilkan, jumlah yang dipasarkan, harga yang ditetapkan, cara 

penyalurannya, dan bentuk promosi. Dalam hal ini tujuan adalah untuk 

mendapatkan keuntungan dengan mengeluarkan mengeluarkan sebuah produk 

yang akan dipasarkan yang bisa memenuhi kebutuhan para calon pelanggan atau 

konsumen. Dalam perekonomian sekarang ini, pertukaran atau jual beli barang 

dan jasa tidak lagi dilakukan secara barter, tetapi dilakukan dengan menggunakan 

suatu alat pembayaran atau alat penukar yang disebut uang. Sering kali uang juga 

dikatakan sebagai sejumlah nilai pertukaran. Penjual akan menerima sejumlah 

uang sebagai imbalan dari usahanya menjual barang atau jasa kepada pembeli. 

Sebaliknya, pembeli akan membayarkan sejumlah uang kepada penjual sebesar 

nilai baran yang dibelinya. 

Adapun pengertian harga menurut Kotler dan Amstrong dalam  (G. A. 

Philip Kotler, 2016, p. 324) mendefinisikan “Price the amount of money charged 

for a product or service, or the sum of value that customers exchange for the 

benefits or having or using the product or service”. Harga merupakan sejumlah 

uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang 

ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau 

penggunaan atas sebuah produk atau jasa. 

Menurut Kotler dan Keller dalam (Dumarya Manik et al., 2017, p. 115), 

Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 
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pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Harga bisa diartikan sebagai 

“jumlah uang (satuan moneter) dan atau aspek lain (non-moneter) yang 

mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan 

sebuah produk”. Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2012:315). 

Berdasarkan definisi diatas, harga merupakan satuan nilai yang dapat 

ditukarkan dengan barang atau jasa yang bisa memberikan manfaat atau nilai guna 

bagi para konsumen. Sedangkan bagi perusahaan, sebuah harga dapat 

memberikan keuntungan atau profit yang dapat memberikan kelangsungan bagi 

perusahaan dalam jangka panjang. Harga yang dikeluarkan perusahaan dapat 

melihat bagaimana perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian produknya. 

Apakah konsumen akan tertarik membeli produk dan terus membelinya dalam 

jangka panjang karena kesesuaian harga dan produk yang memiliki manfaat bagi 

konsumen atau sebaliknya, konsumen tidak tertarik untuk kembali membeli 

produk tersebut.  

Menurut (Yusda, 2019, p. 14), Harga yang kompetitif akan mempengaruhi 

konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan produk yang ada di 

pasaran lainnya. Harga yang terlalu tinggi akan membentuk persepsi bahwa 

produk kita termasuk pada kategori barang mewah superior (berkualitas tinggi). 

Sedangkan jika harga yang kita tawarkan terlalu rendah, maka dapat membentuk 

persepsi konsumen bahwa produk kita adalah interior (berkualitas rendah) 

(Kasanti et al., 2019, p. 44). 
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2.2.2. Ruang Lingkup Teori Harga 

Menurut Iskandar Putong (2002) dalam (Rahmat Hidayat, 2018, p. 17) 

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-

harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang 

atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran. Berikut penjelasannya: 

1. Permintaan  

 Perilaku permintaan merupakan salah satu perilaku yang 

mendominasi dalam praktek ekonomi mikro, walaupun berlaku juga 

pada ekonomi makro. Oleh sebab itu pembahasan mengenai permintaan 

yang ditinjau dari segi determinasi harga terhadap permintaan selalu 

menjadi pokok kajian dalam ilmu ekonomi. 

 Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada 

suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat 

pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Dari definisi ini dapat 

diketahui, bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa 

faktor, yaitu: 

a. Harga barang yang diminta 

b. Tingkat pendapatan 

c. Jumlah penduduk 

d. Selera dan estimasi yang akan dating 

e. Harga barang lain atau subtitusi 

 Determinasi harga terhadap permintaan dengan mengasumsikan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap citeris paribus akan 
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menghasilkan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan, “Bila 

harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, 

sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik”. 

Artinya, jika harga Makarizo Hair Energy Shampoo terjangkau oleh 

masyarakat tentu konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli, 

dan sebaliknya. 

2. Penawaran 

 Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual 

pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga 

tertentu. Sebagai suatu mekanisme ekonomi, penawaran terjadi karena 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya adalah: 

a. Harga barang itu sendiri 

b. Harga barang-barang lain 

c. Ongkos dan biaya produksi 

d. Tujuan produksi dari perusahaan 

e. Teknologi yang digunakan 

 Bila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran di atas 

dianggap tetap dianggap tetap selain harga barang itu sendiri, maka 

penawaran hanya ditentukan oleh Harga. Hal ini berarti besar kecilnya 

perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. 

Dalam hal inilah yang dikenal dengan hukum penawaran. 

 Hukum penawaran adalah suatu penawaran yang menjelaskan 

tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang 
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tersebut yang ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran berbunyi, 

“Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang 

ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, 

sebaliknya apabila harga turun maka peawaran akan turun”. 

 Dalam teori harga ada beberapa hal yang harus dipelajari untuk memahami 

secara keseluruhan, yaitu di antaranya: 

1) Fungsi Harga 

 Secara umum, harga dapat berfungsi sebagai berikut: 

a) Sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

b) Pengendali tingkat permintaan dan penawaran 

c) Memengaruhi program pemasaran dan fungsi bisnis lainnya bagi 

perusahaan. 

2) Faktor Penentu Harga 

 Penentuan harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor Internal meliputi: 

a) Tujuan pemasaran (biaya, penguasaan pasar, dan usaha). 

b) Strategi marketing mix (aspek harga dan non harga). 

c) Organisasi (struktur, skala, dan tipe). 

Sedangkan Faktor Eksternal meliputi: 

a) Elastisitas permintaan dan kondisi persaingan pasar. 

b) Harga pesaing dan reaksi pesaing terhadap perubahan harga. 
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c) Lingkungan eksternal lain, yaitu lingkungan mikro (pemasok, 

penyalur, asosiasi, dan masyarakat) dan lingkungan makro 

(pemerintah, cadangan sumber daya, keadaan social). 

3) Batas Penentu Harga 

 Perubahan harga bukan tanpa batas, melainkan terbatasi oleh 

permintaan (customer demand), biaya (cost), dan persaingan 

(competition). Posisi atau tingkat harga akan bergerak berfluktuasi dalam 

ruang gerak persaingan mengikuti kekuatan pesaing yang lebih besar. 

Akan tetapi, perubahannya tidak melebihi batas harga tertinggi dari 

permintaan pasar (batas atas) ataupun tidak lebih rendah dari biaya yang 

ditanggung produsen (batas bawah). 

4) Tahap Penentuan Harga 

a) Memilih tujuan dan orientasi harga 

b) Memperkirakan permintaan produk dan perilakunya 

c) Memperkirakan biaya dan perilakunya 

d) Melakukan analisis perilaku pesaing 

e) Menentukan strategi harga dan menyesuaikan harga akhir 

5) Tujuan Harga 

 Secara umum, penentuan harga mempertimbangkan Batasan-

batasan berikut: 

a) Biaya bertujuan untuk mengendalikan keuntungan atau hanya 

untuk menutup-menutup biaya. 

b) Permintaan pasar bertujuan untuk mengendalikan (memperluas 

ataupun mempertahankan) penjualan atau market-share. 
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c) Persaingan harga akan bertujuan untuk mengendalikan (mengatasi 

atau menghindari) persaingan. 

2.2.3. Indikator, Dimensi, dan Strategi Harga 

 Adapun Indikator Harga menurut Stanton dalam (Serli Melida, 2016, p. 15), 

adalah: 

1. Keterjangkauan Harga 

2. Daya Saing Harga 

3. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Produk 

4. Kesesuaian Harga dengan Manfaat Produk 

Dimensi Harga menurut Kotler dan Keller dalam (Halimah & Yanti, 2020, 

p. 72), menyatakan bahwa dimendi harga terdiri dari: 

1. Price List (Daftar Harga) 

2. Discount (Rabat/Diskon) 

3. Allower (Potongan Harga Khusus) 

4. Payment Period (Periode Pembayaran) 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam (Halimah & Yanti, 2020, p. 72), ada 3 

strategi dalam menetapkan harga: 

1. Market Skimming Pricing (Harga Market Skimming) 

2. Market Penetration Pricing (Harga Penetrasi Pasar) 

3. Status Quo Pricing (Harga Status Quo) 

 

2.2.4. Peranan Harga 

 Adapun menurut Tjiptono (2014) dalam (Muhammad Nurhuda, 2019, p. 

18) mengatakan bahwa, harga memiliki dua peranan utama dalam mempengaruhi 

minat beli, yaitu: 
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1. Peranan Alokasi Harga 

 Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan 

cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan 

berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan 

daya belinya pada berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2. Peranan Informasi dari Harga 

 Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor 

produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi 

dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk 

atau manfaatnya secara obyektif. Persepsi yang sering berlaku adalah 

bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

 

2.3. Keputusan Pembelian 

2.3.1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut (Basu Swastha, 2013, p. 10), perilaku kosumen (consumer 

behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 

dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada dua elemen penting dari arti 

perilaku konsumen itu: (1) proses pengambilan keputusan, dan (2) kegiatan fisik, 

yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. 
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Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan dituntut agar 

dapat mengeluarkan produk-produk yang berkualitas serta bermanfaat bagi 

konsumen. Setiap perusahaan melakukan persaingan secara sehat karena produk-

produk yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan memiliki keunggulan masing-

masing. Hal ini dapat menentukan prilaku konsumen yang membuat para 

konsumen berfikir dalam membuat keputusan pembelian suatu produk. 

Kesesuaian harga serta kualitas maupun manfaat yang ada dalam suatu produk 

sangat menentukan keputusan pembelian konsumen. Apakah para konsumen akan 

membeli produk tersebut, membelinya kembali dalam jangka panjang, atau justru 

berhenti membeli produk. 

Menurut Swastha dan Handoko (1999:99) “Keputusan pembelian 

merupakan rangkaian proses yang dialami konsumen untuk mengambil keputusan 

membeli suatu produk”. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan 

harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang 

diinginkan konsumen dengan harga yang pantas (reasonable) (Tjiptono, 2002:19). 

Keputusan pembelian oleh konsumen artinya membicarakan kegiatan manusia. 

Perilaku konsumen adalah Tindakan-tindakan individu yang secara langsung 

terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang dan jasa 

ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut (Swastha dan Handoko, 2000:10). 

Keinginan untuk membeli timbul setelah konsumen merasa tertarik dan 

ingin memakai produk yang dilihatnya, menurut Howard dan Shay (dalam Basu 

Swastha Dharmmesta, 1998) proses membeli (buying intention) akan melalui lima 

tahapan, yaitu: 
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1. Pemenuhan kebutuhan (need) 

2. Pemahaman kebutuhan (recognition) 

3. Proses mencari barang (search) 

4. Proses evaluasi (evaluation) 

5. Pengambilan keputusan pembelian (decision) 

 

2.3.2. Model Proses Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Konsumen 

 

 
Gambar 2.1 Model Proses Kognitif 

 

Gambar diatas menekankan pada pilihan pembelian konsumen. Dalam hal 

lain konsumen juga mengambil banyak keputusan mengenai perilaku non-

pembelian. Berbagai pilihan non-pembelian tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Contohnya seperti jalan-jalan untu melihat produk atau 
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menonton iklan di televisi. Dengan demikian calon konsumen dapat mengetahui 

informasi tentang produk tersebut. (J. Paul Petter, 2014, p. 163). 

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa semua aspek afeksi dan kognisi terlibat 

dalam pengambilan keputusan, termasuk pengetahuan, arti, dan kepercayaan yang 

diaktifkan dari memori dan proses perhatian dan pemahaman terlibat dalam 

interpretasi informasi baru dalam lingkungan. Namun proses inti dalam 

pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making) adalah proses 

integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu diantaranya. 

Hasil proses integrasi tersebut adalah suatu pilihan (choice), secara kognitif 

menunjukkan intensi perilaku. 

 

2.3.3. Tahap-Tahap dalam Proses Pembelian 

Pembelian sebagai suatu proses dalam (Basu Swastha, 2013, p. 14), 

menyatakan 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. 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. 

Adapun tahap-tahap proses pembelian yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Amstrong dalam (Basu Swastha, 2013, p. 14) serta model pembanding dari Engel, 

Kollat, dan Blackwell sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Tahap-Tahap dalam Proses Pembelian 

 

  

Dari gambar diatas dapat diartikan bahwa perilaku yang mempengaruhi 

proses pembelian terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dalam 

memahami bagaimana keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, 

perusahaan harus mampu membuat strategi agar dapat menyusun kegiatan 

pemasarannya pada tahap-tahap yang akan dilakukan konsumen maupun 

perhatian perusahaan terhadap perilaku pasca pembelian. 

 

2.3.4 Pembentukan Rangkaian Pertimbangan atas Merek Alternatif Pilihan 

Menurut (J. Paul Petter, 2014, p. 168), Alternatif pilihan (choice 

alternatives) merupakan perilaku-perilaku alternatif yang dipikirkan oleh 

konsumen dalam proses penyelesaian masalah. Untuk keputusan pembelian, 

alternatif-alternatif pilihan adalah pilihan kelas produk, bentuk produk, merek, 

dan model berbeda yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk dibeli. Untuk 

jenis keputusan lain, alternatif pilihan mungkin berupa pilihan toko, pilihan hari 

atau minggu untuk belanja, atau pilihan cara pembayaran (tunai, cek, atau kartu 
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kredit). Berdasarkan keterbatasan waktu, energi, dan kapasitas kognitif, konsumen 

jarang mempertimbangkan semua kemungkinan alternatif pilihan. Biasanya hanya 

serangkaian kecil dari semua alternatif pilihan yang mungkin disebut rangkaian 

atau daftar pertimbangan (consideration set), yang dievaluasi. 

 
Gambar 2.3 Rangkaian Pertimbangan atas Merek Alternatif Pilihan. 

 

Gambar 2.3 diatas mengilustrasikan bagaimana rangkaian atau daftar 

pertimbangan atas merek dapat dibentuk selama proses penyelesaian masalah. 

Beberapa merek dalam daftar pertimbangan mungkin diaktifkan langsung dari 

memori, kelompok tersebut disebut daftar hasil pengaktifan atau daftar 

kemunculan. Jika keputusan sangat familiar, maka konsumen mungkin tidak 

mempertimbangkan merek-merek lain melebihi hal yang ada dalam daftar 

pengaktifan. Jika konsumen yakin bahwa mereka sudah mengetahui alternatif-

alternatif pilihan penting, mungkin mereka tidak akan mencari alternatif 

tambahan. Dalam keputusan lain, alternatif-alternatif pilihan dapat diperoleh 

melalui aktivitas pencarian sengaja, seperti membaca laporan konsumen, 

berbicara pada teman yang mengetahui, atau mencari merek-merek saat 

berbelanja. Akhirnya, konsumen masih dapat memperoleh alternatif-alternatif 
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pilihan lain melalui paparan kebetulan pada informasi dalam lingkungan, seperti 

mendengarkan percakapan mengenai merek baru, toko baru, atau suatu kegiatan 

obral. Dalam kasus pembuka, Megan mendapat informasi mega toko mobil di 

papan iklan, intinya bukan karena kebetulan. Namun, alternaif-alternatif pilihan 

dihasilkan, konsumen membentuk suatu rangkaian pertimbangan kemungkinan 

pembelian untuk dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan. (J. Paul Petter, 

2014, p. 169). 

 

2.4. Keterkaitan Harga dengan Keputusan Pembelian 

Harga merupakan alat tukar yang dapat memberikan manfaat atau nilai 

guna bagi penggunanya atau konsumen. Harga dapat memperlihatkan bagaimana 

kualitas produk tersebut juga bagaimana perilaku konsumen terhadap penilaian 

harga itu sendiri. Harga merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses 

pemasaran dimana sebuah harga yang dikeluarkan menentukan bagaimana 

perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau profit, disisi lain menentukan 

kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. 

Perilaku konsumen dalam penilaian harga yang dikeluarkan oleh 

perusahaan sangat menentukan laku atau tidaknya produk tersebut. Dalam 

memutuskan pembelian produk, konsumen perlu memiliki pengetahuan serta 

wawasan terhadap produk guna memiliki manfaat yang diharapkan. Harga yang 

sesuai menjadikan konsumen tertarik untuk memiliki atau membeli produk yang 

dipasarkan. Disisi lain target pasaran konsumen juga menentukan bagaimana 

harga diberikan. Seperti pada kalangan upper class (kelas atas), middle class 

(kelas menengah), dan lower class (kelas bawah). 
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Menurut Buchari Alma (2014:169) Penetuan harga jual berasal dari harga 

pokok barang tersebut. Sedangkan harga pokok barang ditentukan oleh berapa 

besar biaya yang dikorbankan untuk memperoleh atau untuk membuat barang itu. 

Menurut Swastha dan Handoko (1999:99) Keputusan pembelian 

merupakan rangkaian proses yang dialami konsumen untuk mengambil keputusan 

membeli suatu produk. 

Dari pengertian diatas dapat diberi kesimpulan bahwa keberhasilan suatu 

perusahaan salah satunya dengan proses pemasaran menentukan harga jual sebuah 

produk yang tepat dan benar. Dengan demikian perusahaan dapat melihat 

bagaimana perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian produk tersebut. 

Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen juga dapat menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya ke pasar. Karena dari 

proses keputusan tersebut sebuah perusahaan dapat mengevaluasi hal-hal apa saja 

yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli suatu produk. Agar tujuan 

tersebut tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan 

menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang 

pantas (reasonable) (Tjiptono, 2002, p. 19). 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya dan memperkuat mengenai 

analisis dan teori yang telah diuraikan dalam mengkaji penelitian. Dalam 

penelitian terdahulu, peneliti memiliki tujuan agar penelitian yang sedang 

dilakukan dapat sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian bagi 

peneliti. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Safety Merek Proguard pada 

PT AIM Safety Indonesia. 

Jurnal, oleh: 

(Novera Kasanti, Anderson Wijaya, 

Suandry) 

Produk Manajemen, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Prima 

Indonesia, Medan 2013. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

variabel Harga dan 

Keputusan 

Pembelian 

⚫ Metode yang 

digunakan sama-

sama menggunakan 

metode kuantitatif 

⚫ Variabel yang 

berbeda pada 

penelitian ini 

adalah Kualitas 

Produk 

⚫ Metode analisis 

data yang 

digunakan adalah 

regresi berganda 

2. Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Masker Wajah Mustika Ratu (Studi 

Kasus Pada Konsumen Kec. 

Tembalang Kota Semarang) 

Jurnal, oleh: 

(Ipa Audina, dan Wahyu Hidayat) 

Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Diponegoro, Semarang 

2019 

 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

variabel Harga dan 

Keputusan 

Pembelian 

⚫ Metode yang 

digunakan sama-

sama menggunakan 

metode kuantitatif 

⚫ Variabel yang 

berbeda pada 

penelitian ini 

adalah Kualitas 

Produk 

⚫ Metode analisis 

data yang 

digunakan adalah 

regresi berganda 

3. Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian (Studi kasus pada 

konsumen Yamaha Mio PT. 

Harpindo Jaya Semarang). 

Jurnal, oleh: 

(Muhammad Rhendria Dinawan, 

SE) 

Fakultas Ekonomi, Magister 

Manajemen Universitas Diponegoro 

Semarang, Desember 2010. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

variabel keputusan 

pembelian. 

⚫ Variabel yang 

berbeda 

menggunakan 

faktor-faktor 

seperti (kualitas 

produk, harga 

kompetitif, dan 

citra merk). 

⚫ Menggunakan 

analisis regresi 

linier berganda. 

4. Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Konsumen di Pajak Usu 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

⚫ Variabel yang 

berbeda 

menggunakan 
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(Pajus) Medan. 

Jurnal, oleh: 

(Dedy Ansari Harahap) 

Dosen FE UISU, November 2015. 

variable keputusan 

pembelian. 

⚫ Adanya pengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian. 

faktor-faktor 

seperti (lokasi 

dan kelepngkapan 

produk). 

⚫ Mengunakan 

analisis regresi 

linier berganda. 

5. Pengaruh Produk dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Morning Bakery 

Batam. 

Jurnal, oleh: 

(Santri Zaulaicha dan Rusda Irawati) 

Prodi Administrasi Bisnis, 

Politeknik Negeri Batam, Desember 

2016. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

variabel harga dan 

keputusan 

pembelian 

konsumen. 

⚫ Adanya pengaruh 

positif harga dan 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. 

⚫ Variabel yang 

berbeda 

menggunakan 

variabel bebas 

yaitu produk. 

⚫ Menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

6. Analisis Strategi Pemasaran Untuk 

Meningkatkan Daya Saing UMKM 

(Studi pada Batik Dianjeng Solo) 

Jurnal, oleh: 

(Dimas Hendika Wibowo, Zainul 

Arifin, dan Sunarti) 

Fakultas Ilmu Administrasi, 

Universitas Brawijaya Malang, 

Desember 2015. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

strategi pemasaran 

(Marketing Mix 4P). 

⚫ Menggunakan 

teknik wawancara 

dan observasi. 

7. Analisa Strategi Marketing Mix 

Menggunakan Konsep 4P (Price, 

Product, Place, Promotion) Pada PT. 

Haluan Riau 

Jurnal, oleh: 

(Ahmad Mas’ari, Muhammad Ihsan 

Hamdy, dan Mila Dinda Safira) 

Fakultas Sains dan Teknologi, UIN 

Sultan Syarif Riau, 2019. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

strategi pemasaran 

(Marketing Mix 4P). 

⚫ Variabel yang 

berbeda 

menggunakan 

variabel terikat 

yaitu volume 

penjualan. 

8. Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk RM Ayam Bakar Wong Solo 

Jember 

Jurnal, oleh: 

(Novelia Al-Raafi, Joko Widodo, 

Mukhamad Zulianto) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Jember 

2018. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

strategi pemasaran 

(Marketing Mix 4P) 

⚫ Menggunakan 

variabel terikat 

keputusan 

pembelian. 

⚫ Menggunakan 

analisis regresi 

sederhana. 

⚫ Metode yang 

digunakan adalah 

analisis iferensial 

9. Pengaruh Lokasi Terhadap 

Kepuasan Konsumen di Kozi Coffee 

0.1 Gudang Selatan 22 Bandung. 

Skripsi, oleh: 

(Risa Septela) 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Pasundan 

Bandung, 2018. 

⚫ Dalam penelitian ini 

adanya pengaruh 

keputusan 

pembelian dengan 

kepuasan 

konsumen. 

⚫ Menggunakan 

metode kuantitatif. 

⚫ Menggunakan 

⚫ Variabel yang 

berbeda adalah 

variabel bebas 

dan terikat yaitu 

(lokasi dan 

kepuasan 

konsumen). 

⚫ Menggunakan 

analisis regresi 
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teknik analisis data 

yang sama yaitu: 

angket dan uji 

hipotesis. 

berganda. 

10. Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Melalui Minat Beli (Studi Pada 

Konsumen Wardah Cosmetics di 

Indonesia) 

Skripsi, oleh: 

(Elisa Desy Rinda Putri) 

Fakultas Ekonomi, Universitas 

Sanata Dharma, Yogyakarta 2018. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

variabel harga dan 

keputusan 

pembelian. 

⚫ Menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

⚫ Menggunakan 

teknik analisis data 

yang sama yaitu: 

angket. 

⚫ Variabel yang 

berberda adalah 

variabel bebas 

yaitu kualitas 

produk. 

⚫ Menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

 

 

11. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Konsumen 

untuk Berbelanja (Studi Pada Toko 

Taman Bunga Kotagede 

Yogyakarta) 

Skripsi, oleh: 

(Serli Melida) 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

variabel harga dan 

keputusan 

konsumen. 

⚫ Menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

⚫ Menggunakan 

teknik analisis data 

yang sama yaitu: 

angket, 

dokumentasi, dan 

uji hipotesis. 

⚫ Variabel berbeda 

adalah variabel 

terikat yaitu 

kualitas produk. 

⚫ Menggunakan 

analisis regresi 

berganda. 

 

12. Pengaruh Harga dan Kulitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Kasus Pada Pembeli Gula 

Aren Sawit di Desa Simpang Empat 

Kecamatan Sei Rampah Kabupaten 

Sergai Provisi Sumut). 

Skripsi, oleh: 

(Riau Rahmat Hidayat) 

ProdiEkonomi Islam, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri 

Sumatera Utara, Medan 2018. 

⚫ Dalam penelitian 

ini sama-sama 

menggunakan 

variabel Harga dan 

Keputusan 

Pembelian 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

metode kuantitatif 

dan Teknik skala 

likert. 

⚫ Dalam penelitian 

ini menggunakan 

analisis regresi 

berganda 

⚫ Variabel yang 

berbeda pada 

penelitian ini 

adalah kualitas 

produk 

13. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Produk Tupperware 

di Business Leader Mutiara Rinjani 

Mataram. 

Skripsi, oleh: 

(Muhammad Nurhuda) 

Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Mataram 2019. 

⚫ Dalam penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

variabel Harga dan 

Keputusan 

Pembelian 

⚫ Sama-sama 

menggunakan 

metode kuantitatif 

⚫ Penelitian ini sama-

sama menggunakan 

Teknik skala likert 

untuk kuesioner/ 

angket. 

⚫ Variabel yang 

berbeda pada 

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 

kualitas produk 

⚫ Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

metode sampel 
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2.6. Kerangka Pemikiran  

Kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasarannya. 

Pemasaran merupakan kegiatan yang berupa penentuan jenis produk yang 

dihasilkan, jumlah yang dipasarkan, harga yang ditetapkan, cara penyalurannya, 

dan bentuk promosi. Dalam hal ini tujuan pemasaran adalah untuk mendapatkan 

keuntungan dengan mengeluarkan sebuah produk yang akan di pasarkan yang bisa 

memenuhi kebutuhan para calon pelanggan atau konsumen. Dalam perekonomian 

sekarang ini, pertukaran atau jual beli barang dan jasa tidak lagi dilakukan secara 

berter, tetapi dilakukan dengan menggunakan suatu alat pembayaran atau alat 

penukar yang disebut uang. Seringkali uang juga dikatakan sebagai sejumlah nilai 

pertukaran. Penjual akan menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari usahanya 

menjual barang atau jasa kepada pembeli. Sebaliknya, pembeli akan 

membayarkan sejumlah uang kepada penjual sebesar nilai barang yang dibelinya. 

Menurut (G. A. Philip Kotler, 2016, p. 324) mendefiniskan bahwa : “Price 

the amount of money charged for a product or service, or the sum of the value 

that customers exchange for the benefits or having or using the product or 

service”. Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk 

atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh 

manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk atau jasa. 

Menurut Stanton dalam (Serli Melida, 2016, p. 15), menyatakan bahwa 

indikator dimensi harga yang dapat mempengaruhi konsumen terdiri dari: 

1. Keterjangkauan Harga 

2. Daya Saing Harga 

3. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Produk 
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4. Kesesuaian Harga dengan Manfaat Produk 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan dituntut agar 

dapat mengeluarkan produk-produk yang berkualitas serta bermanfaat bagi 

konsumen. Setiap perusahaan melakukan persaingan secara sehat karena produk-

produk yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan memiliki keunggulan masing-

masing. Hal ini dapat menentukan prilaku konsumen yang membuat para 

konsumen berfikir dalam membuat keputusan pembelian suatu produk. 

Kesesuaian harga serta kualitas maupun manfaat yang ada dalam suatu produk 

sangat menentukan keputusan pembelian konsumen. Apakah para konsumen akan 

membeli produk tersebut, membelinya kembali dalam jangka panjang, atau justru 

berhenti membeli produk. 

Keinginan untuk membeli timbul setelah konsumen merasa tertarik dan 

ingin memakai produk yang dilihatnya. Kotler dan Amstrong dalam (Basu 

Swastha, 2013, p. 14), menyatakan tahap-tahap dalam proses kegiatan suatu 

pembelian, terdiri dari: 

a. Pengenalan Masalah (Need Recognition) 

b. Pencarian Masalah (Information Search) 

c. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternative) 

d. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

e. Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase behavior) 

Basu Swastha dan Handoko (2013:15), mengatakan bahwa banyak peranan 

atau faktor yang mempengaruhi pada tiap tahap dalam proses pembelian, baik 

faktor eksternal maupun internal. Perusahaan harus memahami apa yang terjadi 

dalam tiap tahap dari proses pembelian, proses tersebut merupakan sebuah 
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pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu 

barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Sehingga 

perusahaan dapat menyusun kegiatan pemasarannya atas dasar tahap-tahap 

tersebut.  

2.7. Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Adanya pengaruh positif harga produk 

Makarizo Hair Energy Shampoo terhadap keputusan pembelian konsumen di PT 

Akasha Wira International Tbk Jakarta Selatan”. 

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka peneliti akan mengemukakan definisi 

operasional agar memudahkan pembahasan sebagai berikut: 

a. Pengaruh positif adalah kemampuan untuk mengarahkan suatu hal agar 

dapat berubah ke arah yang lebih baik kedepannya. 

b. Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk 

atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk 

memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah 

produk atau jasa. 

c. Keputusan pembelian adalah prilaku konsumen dimana konsumen 

tersebut memiliki tindakakan untuk membeli suatu produk dengan 

pengetahuan serta kepercayaan dan perasaan setelah membeli atau 

memakai produk tersebut. 

 


