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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pemasaran 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain (Kotler, 1997)”. Stanton (dalam Swastha dan Handoko, 2000 : 

4) pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Menurut Kotler & Amstrong (dalam Simamora,  2001; 1) pemasaran 

adalah proses sosial dan menagerial yang dilakukan oleh individu ataupun 

kelompok dalam memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka, dengan cara 

membuat dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.  Pengertian 

lain dari (Kotler dan Susanto, 2000;11) pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai 

satu sama lain. 

Berdasarkan definisi di atas dapatlah diterangkan bahwa arti pemasaran 

adalah jauh lebih luas daripada arti penjualan.  Pemasaran mencakup usaha 

perusahaan yang dimulai dengan mengidentifisir kebutuhan konsumen yang perlu 

dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan harga yang 

ANALISIS PROSES KEPUTUSAN…..,  IRWAN SETIO RAHARJO, Fakultas Ekonomi UMP, 2010



 

11 

sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran/penjualan produk tersebut.  

Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan 

sebagi suatu sistem.  Kegiatan-kegiatan tersebut beropasi di dalam suatu 

lingkungan yang terus menerus berkembang sebagai konsekuensi sosial dari 

perusahaan, tetapi juga dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri 

dan peraturan-peraturan yang ada.   

 

B. Manajemen Pemasaran 

 

Philip Kotler (dalam Swastha dan Handoko, 2000; 4) menjelaskan bahwa 

manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan 

pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan.  Kotler dan 

Susanto (2001;19) berpendapat bahwa manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan 

distribusi dari barang-barang jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran 

dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan konsumen dan organisasi. 

Singkatnya manajemen pemasaran bertujuan menimbulkan pertukaran 

yang diinginkan, baik yang menyangkut barang dan jasa, atau benda-benda lain 

yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis, sosial dan budaya. Penentuan 

produk, harga, promosi dan tempat untuk mencapai tanggapan yang efektif. 

American Marketing Association mendefinisikan pemasaran adalah 

sebagai suatu proses perencanaan dan eksekusi, mulai dari tahap konsepsi, 

penetapan harga, promosi, hingga distribusi barang-barang, ide-ide, dan jasa-jasa 
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untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-lembaganya 

(Kasali, 1999). Hal-hal pokok dalam definisi tersebut adalah: 

1. Ada perencanaan dan eksekusi lapangan.  Hal ini menunjukkan bahwa 

pemasaran membutuhkan strategi (diungkapkan dalam rencana-rencana yang 

realistis yang dihubungkan dengan kemungkinan memperoleh keuntungan, 

kelancaran, menerima pembayaran, investasi yang dibutuhkan, produk yang 

ingin dibuat, dan sebagainya).  Eksekusi di lapangan meliputi pengiriman 

barang, penagihan, penempatan, pramuniaga, manuver-manuver penetapan 

harga, dan sebagainya. 

2. Ada tahap-tahap yang dirumuskan.  Hal ini menunjukkan pemasaran bukanlah 

kegiatan supply push, tetapi merumuskan dari awal, yaitu pada saat konsepsi.  

Dengan kata lain, seluruh bagian harus duduk bersama-sama merumuskan 

produk dan memasarkannya. 

3. Melibatkan produk, harga, promosi dan distribusi.  Keempat variabel ini, 

dalam pemasaran disebut dengan marketing mix.  

4. Barang yang dipertukarkan.  Barang yang ditawarkan tidak harus berupa 

barang berwujud, yang dapat dipegang (tangible goods), tetapi juga barang-

barang yang tidak berwujud seperti jasa atau ide-ide. 

 

C. Konsep Pemasaran 

 

Perusahaan yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan 

faktor  penting untuk mencapai sukses usahanya, akan mengetahui adanya cara 

dan falsafah baru yang terlibat di dalamnya.  Cara dan falsafah baru ini disebut 
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konsep pemasaran (marketing concept).     Menurut Swastha dan Handoko (2000 ) 

konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Tiga unsur pokok pemasaran adalah (Swastha 

dan Handoko, 2000) : 

1. Orientasi pada konsumen 

Perusahaan yang benar-benar ingin memperhatikan konsumen harus: 

a. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

b. Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan. 

c. Menentukan produk dan program pemasarannya. 

d. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai dan 

menafsirkan keinginan, sikap serta perilaku mereka. 

e. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah atau model 

yang menarik. 

2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral (integrated marketing) 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan 

setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang 

terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan 

perusahaan dapat terealisir. 
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3. Kepuasan konsumen 

Faktor yang menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan 

mendapatkan laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat 

dipenuhi.  Ini tidaklah berarti bahwa perusahaan harus berusaha 

memaksimalkan kepuasan konsumen, tetapi perusahaan harus mendapatkan 

laba dengan cara memberikan kepuasan kepada konsumen. 

 

D. Perilaku konsumen 

 

Proses dimana para konsumen memutuskan apakah, apa, dimana, kapan 

dan bagaimana membeli barang-barang dan jasa dikenal sebagai perilaku 

konsumen.  Pengaruh-pengaruh dari luar merumitkan perilaku ini baik sebelum 

maupun selama proses pembelian tersebut.  Sebuah studi atas kebutuhan dan 

motif para konsumen membantu untuk memahami mengapa mereka melakukan 

tindakan pembelian. 

Para penjual sebenarnya tidak banyak mengetahui tentang apa yang berada 

dalam pikiran seorang pembeli pada waktu sebelum, sedang dan setelah membeli 

sesuatu.  Studi atas perilaku konsumen tersebut melibatkan suatu pemahaman atas 

yang mereka jalankan.  Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam yang 

diakibatkan dari beberapa rangsangan yang menyebabkan seseorang bertindak 

dalam berbagai bentuk.  Rangsangan tersebut dapat berupa kebutuhan psikologis 

dan kebutuhan fisik yang mendorong (memotivasi) seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Motif-motif yang menyebabkan para konsumen bertindak 

atau membeli diklasifikasikan dalam berbagai cara, yaitu ada motif emosional, 
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motif rasional, motif biogenik, motif psikogenik dan motif patronage.  Motif-

motif ini adalah alasan-alasan yang membuat orang-orang melakukan tindakan 

pembelian dan dinamakan motif pembelian. 

1. Motif Emosional dan Rasional 

Motif emosional adalah motif-motif yang dikembangkan tanpa 

pemikiran yang logis, seperti rasa cinta dan kesombongan, suasana, sementara 

motif rasional seperti keamanan, manfaat dan daya tahan, melibatkan 

penilaian dan pemikiran yang logis.  Para penjual biasanya mendasarkan daya 

tarik advertising dan promosional mereka pada motif-motif  ini pada saat 

berkomunikasi dengan para konsumen mereka.  Sementara keuntungan-

keuntungan ekonomis, kualitas, daya tahan dan penampilan suatu produk 

menarik daya pemikiran konsumen, maka produk-produk yang menyentuh 

perasaan-perasaan mereka seperti kebanggaan, kesombongan dan nafsu, 

ditarik dari dasar emosi.  Tahun-tahun terakhir ini klasifikasi motif-motif 

pembelian rasional dan emosional dinilai terlalu sederhana.  Orang-orang yang 

telah menyuarakan kritik-kritik seperti ini mengklaim bahwa berbagai produk 

yang terjual melalui daya tarik emosional juga dapat dipasarkan dalam cara-

cara yang rasional.   

2. Motif  Biogenik dan Psikogenik 

Motif-motif biogenik berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik 

seperti kebutuhan akan makanan, seks, minuman dan kenyamanan.  Motif-

motif psikogenik muncul dari kebutuhan-kebutuhan psikologis, seperti 

kebutuhan akan kepuasan, perlindungan atau peningkatan ego.  Untuk 
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memuaskan ego tersebut, maka para individu termotivasi untuk terlibat 

dengan pengalaman-pengalaman dan hubungan-hubungan yang membuat 

mereka merasa dibutuhkan dan diterima.  Misalnya, mereka bergabung dengan 

sebuah klub untuk alasan-alasan ini.  Untuk melindungi ego, orang-orang 

menghindari pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat mempermalukan 

mereka, membuat mereka kehilangan muka, prestise atau status, atau 

mengekspos diri mereka ke hal-hal yang bodoh.  Inilah mengapa orang-orang 

menghindari hal itu dalam kontes-kontes. Untuk meningkatkan ego, orang-

orang termotivasi untuk mencapai dan memperoleh pengenalan serta bekerja 

keras. Misalnya, mereka bekerja keras dan lembur, atau menghadiri sekolah 

pada malam hari.   Suatu pemahaman atas motif-motif biogenik dan 

psikogenik memberikan pandangan-pandangan yang berguna bagi para penjual 

karena motif-motif ini mempengaruhi pilihan konsumen terhadap produk, 

merek dan perusahaan. 

3. Motif Patronage 

Pemahaman atas motif-motif pembelian yang spesifik membantu 

penjual untuk menarik para konsumen agar mendatangi mereka kembali.  

Motif-motif patronage adalah alasan-alasan yang dipilih oleh para konsumen 

untuk berbelanja pada suatu perusahaan daripada perusahaan yang lain yang 

termasuk diantaranya adalah merek-merek khusus, fasilitas-fasilitas yang 

menarik, servis-servis pribadi yang baik, kenyamanan, barang-barang yang 

bagus, para tenaga penjual yang penuh perhatian dan image suatu perusahaan 

yang baik. 
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Motif pelindung dan pilihan perusahaan berkaitan dengan konsep 

struktur kelas sosial yang dengan tegas memperhatikan orang-orang yang 

mencocokkan nilai-nilai dan harapan mereka dengan status perusahaan.  

Orang-orang yang berstatus lebih rendah sadar bahwa mereka tidak akan 

dipedulikan secara tidak langsung oleh para pelayan perusahaan dan 

konsumen lain jika mereka masuk ke dalam perusahaan serba ada yang 

eksklusif. 

4. Hirarki kebutuhan Maslow 

Sebuah teori terkenal yang digunakan untuk menerangkan mengapa 

para konsumen termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan-keinginan mereka adalah teori Hirarki Kebuhan Maslow.  Menurut 

Maslow (Thoyib, 1998) ada beberapa level kebutuhan, dimana pada masing-

masing level, individu termotivasi untuk bertindak memenuhi kebubuhan-

kebutuhannya sebelum menuju ke level berikutnya.   

Level-level kebutuhan khusus dari gambar 2 adalah sebagai berikut, 

dimulai dengan yang paling penting pada level 1. 

1. Level 1 :  Kebutuhan Psikologis 

 Kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti : air, makanan dan tempat tinggal, yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu, dan ini memiliki prioritas yang tertinggi.  Para 

konsumen yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini termotivasi secara 

rasional. 
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2. Level 2 :  Kebutuhan akan Rasa Aman 

 Kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman merangsang motif-motif rasional 

dan membawa ke pembelian-pembelian produk seperti asuransi, produk-

produk yang bermerek, peralatan-peralatan keamanan dan kesehatan.  Pada 

level ini ada sedikit eksperimentasi dengan produk-produk atau perusahaan-

perusahaan baru. 

3. Level 3 :  Kebutuhan Sosial, Pengenalan dan Pengakuan 

 Pada level ini kepentingan keamanan emosional dan pengakuan begitu kuat 

sehingga banyak pembelian yang dilakukan untuk membuat orang-orang lain 

kagum.  Ada juga pembelian emosional dalam jumlah yang besar.  Rasa 

sayang, cinta, dan keluarga merangsang pembelian perhiasan, konsumen, dan 

sebagainya. 

4. Level 4 :  Kebutuhan atas Jati Diri dan Status 

 Banyak produk dibeli untuk meningkatkan image pribadi seseorang dan 

memenuhi kebutuhannya untuk tampil beda.  Pembelian simbol-simbol status 

seperti mobil-mobil mahal termotivasikan secara emosional. 

5. Level 5 :  Kebutuhan Aktualisasi Diri 

 Kebutuhan untuk independen adalah level kebutuhan yang terakhir dan paling 

tinggi.  Orang-orang yang mencapai level ini biasanya adalah orang kaya, 

orang yang berhasil dalam karir mereka dan memperhatikan estetika.  Motif-

motif egoistik (emosional) dapat dilihat dalam pembelian baju-baju dari para 

desainer, hobi-hobi, travel dan sebagainya. 
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6. Belajar 

Motivation studies (studi-studi motivasi) pada perilaku konsumen telah 

membantu para penjual untuk memilih sarana-sarana yang tepat untuk 

menarik para konsumen.  Learning Theories (teori proses belajar) melibatkan 

perilaku konsumen, dan di sisi lain telah membantu para pedagang dalam 

mengembangkan servis perusahaan, jenis produk, pemberian harga dan 

kampanye-kampanye advertising.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.   Hirarki Kebutuhan Maslow 
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Proses belajar biasanya dianggap sebagai terjadinya perubahan dalam 

respon atau perilaku seorang individu yang dihasilkan dari praktek atau 

pengalaman.  Sementara tidak dapat diobservasi jalannya proses belajar ini, maka 

perubahan-perubahan dalam tindak-tanduk dan perilaku konsumen dapat diamati 

dari kebiasaan-kebiasaan konsumen tersebut berbelanja.  Menurut. Bayton (dalam 

Thoyib, 1998) proses belajar adalah : 

1. Berorientasi pada tujuan 

2. Melibatkan asosiasi-asosiasi yang dapat membawa ke respon-respon yang 

bersifat kebiasaan 

3. Membutuhkan penguatan respon-respon 

Tujuannya dapat berupa untuk menguasai beberapa obyek atau untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan fisik atau kebutuhan mental.  Obyeknya adalah 

rangsangan yang menimbulkan keinginan pada konsumen yang bersangkutan.  

Responnya adalah tindakan yang diambil konsumen yang bersangkutan untuk 

mencapai obyek tersebut.  Pada saat respon tersebut melibatkan kaitan-kaitan 

yang menyenangkan dengan rangsangan tersebut (obyek), maka dapat 

mengarah ke tindakan yang berulang (kebiasaan).  Agar dapat dipelajari, maka 

respon-respon tersebut harus diulang-ulang, konsekuensinya penguatan perlu 

dilakukan.  Penguatan ini melibatkan beberapa penghargaan, pemenuhan atas 

respon-respon yang benar.  Semua perilaku konsumen dipelajari melalui 

performance belanja yang berulang-ulang, karena para penjual cenderung 

untuk menguatkan pola-pola belanja ini melalui advertising mereka dengan 

cara mengulang-ulang informasi tentang servis perusahaan, penawaran 
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produk, dan promosi-promosi khusus.  Pada kenyataannya, para konsumen 

cenderung untuk melupakan informasi tersebut jika para penjual dan produsen 

tidak menggunakan strategi-strategi “pengingat” dalam displai-displai, 

advertising dan sarana-sarana komunikasi lainnya.  

Proses belajar konsumen timbul baik pada level fisik maupun level mental.  

Perilaku fisik melibatkan tindak-tanduk yang dipelajari, yang dihasilkan dalam 

suatu tindakan atau reaksi ke suatu rangsangan dengan tujuan untuk 

memenuhi suatu keinginan.  Misalnya, seorang konsumen mempelajari 

bahwa: 

1. Perusahaan yang satu lebih mudah dicapai daripada perusahaan yang satunya 

lagi 

2. Perusahaan yang satu menyediakan servis dan kenyamanan yang khusus 

3. Perusahaan tersebut memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan 

Pada level mental, proses belajar konsumen melibatkan perasaan-perasaan, opini-

opini, kepercayaan-kepercayaan dan kaitan-kaitan mental.  Misalnya, seorang 

konsumen mempelajari untuk : 

1. Memilih servis pada suatu perusahaan daripada perusahaan yang lainnya 

2. Menghubungkan suatu tampilan seksi dengan jeans Jordache 

3. Menghubungkan keekonomisan dengan sebuah mobil kecil 

4. Menghubungkan perusahaan-perusahaan yang penuh dengan hari libur 

Kedua level belajar terjadi pada sebagian besar perilaku konsumen.  

Tindak-tanduk ke arah produk-produk atau tempat-tempat tertentu harus 

berkembang sebelum beberapa tindakan pembelian terjadi.  Misalnya, tindak-
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tanduk baru atas perbelanjaan pada hari Minggu harus dibentuk sebelum seorang 

konsumen memikirkan untuk memasuki suatu perusahaan pada hari itu.  Tindak-

tanduk konsumen dibentuk oleh proses belajar, dan karena para konsumen belajar 

dalam cara-cara yang berbeda, maka akan dipelajari dua kelompok besar dari 

teori-teori belajar, yaitu teori connectionisti dan teori kognitif.   

Teori-teori connectionist melibatkan pendekatan rangsangan respon.  

Proses belajar terjadi dengan tindakan yang berulang dan perputaran pengalaman 

yang berkaitan dengan suatu rangsangan dan suatu respon.  Individu belajar 

dengan cara diberi penghargaan atas respon-responnya yang tepat atau dihukum 

atas respon-respon yang tidak tepat.  Pada dasarnya ini adalah masalah 

pengkondisian, dan mengacuhkan persepsi dan pandangan.   

Para penjual bergantung pada respon-respon konsumen yang terkondisikan 

untuk mengkomunikasikan pesan-pesan mereka.  Dengan menghubungkan 

beberapa keuntungan atau penghargaan pada Patronage, si pedagang dapat 

memasukkan konsumen ke dalam kebiasaan belanja suatu produk tertentu atau 

membeli pada suatu perusahaan tertentu.  Kesenangan dan perolehan melibatkan 

konsep bahwa orang-orang (para konsumen) mencari pengalaman-pengalaman 

dan hubungan-hubungan yang menyenangkan dan menghindari pengalaman dan 

hubungan yang menyebabkan ketidakenakan.  Dengan asosiasi, orang-orang akan 

belajar aktivitas-aktivitas  manakah yang akan menghasilkan kesenangan dan 

situasi-situasi manakah yang akan menghasilkan ketidakenakan.  Para konsumen 

berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan dan servis yang buruk dengan cara 
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berbelanja pada perusahaan-perusahaan tertentu walaupun mungkin perusahaan-

perusahaan ini memasang harga yang agak lebih tinggi. 

Teori kognitif ditemukan pada kemampuan orang untuk belajar dengan 

menggunakan suatu proses berpikir yang didasarkan pada logika untuk mencapai 

ke suatu pemecahan.  Tindak-tanduk, kepercayaan, persepsi dan pengalaman 

orang dikombinasikan untuk menghasilkan beberapa pandangan dan teknik-teknik 

pada saat pandangan tersebut diterapkan pada pengalaman. 

Persepsi, yaitu interpretasi seseorang atas informasi adalah bagian dari 

teori kognitif.  Ini adalah bagaimana seseorang memandang suatu situasi atau 

suatu even.  Persepsi seorang konsumen atas suatu produk, advertising suatu 

perusahaan dan displai-displainya mempengaruhi tindakan pembelian dari 

konsumen tersebut.  Karena persepsi secara langsung berhubungan dengan latar 

belakang seorang konsumen, maka suatu rangsangan atau daya tarik akan diterima 

secara berbeda oleh para konsumen yang berbeda. 

 

E.  Proses Keputusan Pembelian 

 

Dalam rangka meraih keberhasilan, pemasar harus mempunyai bermacam-

acam cara yang dapat mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman 

mengenai bagaimana proses yang ditempuh oleh konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian.  Menurut Blackwell, Roger, et al (2001), konsumen akan 

melewati tahap dalam proses keputusan pembelian, antara lain : 
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1. Need recognition 

Mengingat akan kebutuhan terjadi ketika rangsangan seseorang mengalami 

perbedaan antara apa yang dia rasakan dan kondisi yang nyata yang 

dialaminya.  Pada saat seseorang merasa lapar, pada saat itu dia harus 

memenuhi kebutuhannya untuk makan. 

2. Search for information (pencarian informasi) 

Blackwell, Roger et al (2001) mengatakan bahwa pencarian informasi 

dimungkinkan oleh faktor internal, mengingat kembali pengetahuan masa lalu 

atau mungkin kecenderungan genetik atau mungkin faktor eksternal, dengan 

mengumpulkan nformasi dari kelompok, keluarga, dan pasar.  Seorang 

konsumen dalam pencarian informasi dapat dimulai dengan rangsangan atau 

stimuli.  Tahapan-tahapan dalam informasi processing adalah : 

a. Exposure 

Informasi dan komunikasi yang membujuk harus menyentuh calon 

konsumen.  Sekali exposure terjadi, satu atau  beberapa dari indera 

diaktifkan dan permulaan processing dimulai. 

b. Attention 

Setelah exposure, langkah selanjutnya adalah menyediakan atau tidak 

menyediakan kapasitas informasi processing pada informasi yang baru 

masuk.  Semakin relevan suatu pesan dan isinya, semakin mungkin akan 

mendapat perhatian. 

c. Comprehension 

Jika perhatian sudah diperoleh, pesan dianalisis lebih jauh, maka akan 

memasuki ingatan calon konsumen.  Pemasar berharap bahwa pemahaman 

yang tepat akan terjadi. 
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d. Acceptance 

Tujuan dari pesan ini adalah untuk mengubah atau mengganti kepercayaan 

dan sikap yang sudah ada, tetapi pesan harus sudah diterima sebelum hal 

tersebut terjadi. 

e. Retention 

Akhirnya, tujuan dari beberapa tahapan tersebut adalah agar informasi 

baru ini diterima dan disimpan dalam ingatan sebagai sebuah pesan. 

3. Pre-Purchase Evaluation of Alterntives 

Blackwell, Roger, et al (2001) mengungkapkan bahwa konsumen berbeda-

beda dalam mengevaluasi, sesuai dengan kriteria baku dan spesifikasi yang 

digunakan dalam membandingkan produk tau merek yang berbeda-beda.  

Dalam konsep ini, konsumen mencari jawaban atas pertanyaan seperti “apa 

pilihan saya? Dan pilihan mana yang terbaik?”.  Ketika mereka 

membandingkan, membedakan dan memilih dari berbagai produk dan merek 

yang mereka pertimbangkan.  Mereka akhirnya memutuskan untuk membeli 

slah satu dari produk atau merek. 

4. Purchase 

Schiffman, Leon G et al (2004) menyatakan bahwa konsumen mempunyai 

tiga cara pembelian, yaitu pembelian dengan coba-coba (trial purchase), 

pembelian yang berkelanjutan (repeat purchase) dan pembelian untuk jangka 

panjang.  Seorang konsumen dapat berpindah dari tiga cara proses 

pengambilan keputusan.  Konsumen kadang-kadang membeli sesuatu cukup 

berbeda dari apa yang mereka pilih bahkan tidak untuk membeli sama sekali.  

Hal ini disebabkan oleh proses pembelian yang rumit. 
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5. Consumption 

Blackweel, Roger, et al (2001) menilai bahwa setelah melakukan pembelian 

dan konsumen menikmati produk, inilah yang dikatakan sebagai tahap 

konsumsi.  Bagaimana konsumen menggunakan produk akan mempengaruhi 

seberapa puas mereka dengan pembelian tersebut dan bagaimana mungkin 

mereka membeli produk yang sama di masa yang akan datang. 

6. Post-Consumption Evaluation 

Schiffman, Leon G et al (2004) mengemukakan tiga kemungkinan hasil 

evaluasi konsumsi, yaitu : (1) kenyataan sesuai dengan harapan, konsumen 

merasa pas puasnya, (2) kenyataan melebihi harapan, konsumen merasa puas 

berlebihan dan (3 kenyataan di bawah harapan, konsumen kurang puas.  

Konsumen membandingkan harga dan evaluasi alterantif.  Jadi mereka 

melihat kembali pokok persoalan selama post-purchase evaluation.  Beberapa 

peneliti menunjukkan bagaimana konsumen melihat kebijakan dari pertukaran 

waktu mempengaruhi cara berperilaku sekarang di masa depan. 

7. Divestment 

Blackweel, Roger, et al (2001) menyatakan bahwa divenstment alah tingkat 

terakhir dalam model proses pengambilan keputusan konsumen.  Konsumen 

memiliki beberapa pilihan termasuk menjual kembali produknya, ditukar 

tambah, atau dihibahkan kepada orang lain. 
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F.  Kepuasan Konsumen  

 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan konsumen.  

Day (dalam Tjiptono, 2000). menyatakan bahwa kepuasan konsumen atau 

ketidakpuasan konsumen adalah evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.  

Engel, et al. (dalam Tjiptono, 2000).mengungkapkan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (out come) sama atau melampaui harapan pelangan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi 

harapan konsumen.  Sedangkan pakar pemasaran Kotler (dalam Tjiptono : 2000) 

menandaskan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya  

Ada kesamaan di antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut 

komponen kepuasan konsumen (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan).  

Umumnya harapan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen 

tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu 

produk (barang atau jasa).  Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi 

konsumen terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli 

(Tjiptono, 2000).  Menurut Garvin (dalam Tjiptono, 2001) untuk mengevaluasi 

kepuasan terhadap suatu produk, jasa konsumen umumnya menggunakan 

beberapa faktor atau dimensi meliputi: 
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1. Kinerja (performance) 

Yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti (core product) yang dibeli. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features) 

Yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap 

3. Keandalan (reliability) 

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) 

Sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability) 

Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. 

6. Serviceability 

Meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi serta 

penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika 

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 

Yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Menurut Parasuraman et al (Tjiptono, 2001 : 26) dalam perkembangan 

selanjutnya, dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible, konsumen 

umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor berikut: 

1. Bukti langsung (tangibles) 

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 
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2. Keandalan (reliability) 

Yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness) 

Yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para konsumen dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance) 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

5. Emphaty 

Meliputi kemudahan dalam melakukan bimbingan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi dan memahami kebutuhan konsumen. 
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