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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PEMASARAN 

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, Stanton (1978), dalam Dharmesta. Dari definisi di atas dapatlah 

diterangkan bahwa arti pemasaran adalah jauh lebih luas daripada arti 

penjualan. Pemasaran mencakup usaha perusahaan  yang dimulai dengan 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan 

produk yang hendak diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, 

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

Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling 

berhubungan sebagai sebuah sistem. 

Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi 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. Bagi pemasaran, perubahan 

lingkungan dapat merupakan tantangan-tantangan baru yang memerlukan 

tanggapan dan penyelesaian yang baru pula, atau sebaliknya dapat berupa 

suatu peluang atau kesempatan mengembangkan usahanya. 

9 
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Sehubungan dengan itu tugas dari manajer pemasaran adalah 

memilih dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang dapat membantu 

dalam pencapaian tujuan perusahaan serta menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan. Kegiatan pemasaran ini haruslah dikoordinasikan 

dan dikelola dengan cara yang baik, maka dikenalilah istilah manajemen 

pemasaran. 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 (1980), dalam Dharmesta. 

Kegiatan pemasaran suatu perusahaan harus dimulai dengan usaha 

mengenal dan merumuskan keinginan dan kebutuhan dari konsumenya. 

Kemudian perusahaan itu harus merumuskan dan menyusun suatu 

kombinasi dari kebijaksanaan produk, harga, promosi dan distribusi 

setepat-tepatnya agar kebutuhan para konsumenya dapat dipenuhi secara 

memuaskan. Terdapat beberapa unsur pokok pemsaran, salah satunya 

orientasi pada konsumen. Perusahaan yang benar-benar ingin 

memperhatikan konsumen harus: 

2.1.1. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

2.1.2. Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran 

penjualan. Karena perusahaan tak mungkin dapat memenuhi segala 

kebutuhan pokok konsumen, maka perusahaan harus memilih 
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kelompok pembeli tertentu, bahan kebutuhan tertentu dari 

kelompok pembeli tersebut. 

2.1.3. Menentukan produk dan program pemasaranya. Untuk memenuhi 

kebutuhan yang berbeda-beda dari kelompok pembeli yang dipilih 

sebagai sasaran, perusahaan dapat menghasilkan barang-barang 

dengan tipe model yang berbeda-beda dan dipasarkan dengan 

program pemasaran yang berlainan. 

2.1.4. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai, 

dan menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku mereka. 

2.1.5. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau 

model yang menarik. 

2.2 KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang jasa-jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut, Engel (1973), dalam Dharmesta. Ada dua 

elemen penting dari perilaku konsumen itu: (1) proses pengambilan 

keputusan, dan (2) kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu 

dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang dan jasa 

ekonomis. 
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Perilaku konsumen akan menetukan proses pengambilan keputusan 

dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan 

penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang 

atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhanya. Proses 

pengambilan kebutuhan untuk membeli sama untuk semua orang, hanya 

seluruh proses tersebut tidak selalu dilaksanakan oleh konsumen. Proses 

dalam perilaku konsumen adalah suatu dispilin terapan, sehingga dalam 

banyak hal perilaku konsumen untuk tukang becak analog untuk insinyur-

insinyur, ahli-ahli hukum, dosen, dan sebagaianya. Perilaku konsumen 

akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian 

mereka. Proses tersebut merupkan sebuah pendekatan penyelesaian 

masalah yang terdiri atas lima tahap yaitu:  

2.2.1 Menganalisa Kebutuhan dan Keinginan 

Penganalisaan kebutuhan dan keinginan ini ditujukan 

terutama untuk mengetahui adanya kebutuhan dan keinginan yang 

belum terpenuhi atau terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut 

diketahui, maka konsumen akan segera memahami adanya 

kebutuhan yang belum segera dipenuhi atau masih bisa ditunda 

pemenuhanya, serta kebutuhan-kebutuhan yang sama-sama harus 

segera dipenuhi. Jadi dari tahap proses pembelian itu mulai 

dilakukan. 

Adanya kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut sering 

diketahui secara tiba-tiba pada saat konsumen sedang berjalan-
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jalan ke toko atau sedang berbelanja, atau pada saat memperoleh 

informasi dari sebuah iklan, media lain, tetangga, ataupun kawan-

kawan. 

Proses penganalisaan atau pengenalan kebutuhan dan 

keinginan diatas adalah suatu proses yang kompleks 

a. Pertama, karena proses ini melibatkan secara bersama-sama 

banyak variabel-variabel, termasuk pengamatan, proses belajar, 

sikap, karakteristik kepribadian, dan macam-macam kelompok 

sosial dan referensi mempengaruhinya. Variabel-variabel ini 

akan berbeda tanggapanya dari situasi pembelian satu dengan 

situasi pembelian yang lain. 

b. Kedua, bahwa proses penganalisaan kebutuhan dan keinginan 

merupakan suatu proses yang lebih kompleks dari 

penganalisaan motivasi. Walaupun proses tersebut melibatkan 

motif-motif pembelian, tetapi selain itu melibatkan juga sikap, 

konsep nilai dan pengaruh-pengaruh lain. Jadi, proses ini bukan 

sekedar nama lain dari proses penganalisaan motivasi, tetapi 

meliputi banyak proses dan konsep-konsep lain. 

c. Ketiga, proses ini melibatkan juga proses pembandingan dan 

pembobotan yang kompleks terhadap macam-macam 

kebutuhan yang relatif penting, sikap tentang bagaimana 

menggunakan sumber keuangan yang terbatas untuk berbagai 

alternatif pembelian, dan sikap tentang tingkat kualitatif dari 
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kebutuhan yang harus dipuaskan. Lebih dari itu hirarki 

kebutuhan dan sikap mungkin berbeda dari satu anggota 

keluarga dengan yang lain, maupun antarkeluarga. 

Banyak variabel-variabel penting dan atau situasi-situasi 

yang menimbulkan dan mempeengaruhi penganalisaan kebutuhan 

dan keinginan, antara lain perubahan karakteristik keluarga, 

perubahan status keuangan rasa tidak puas, pengharapan akan 

keungan yang lebih baik, perubahan kelompok-kelompok referensi, 

timbulnya hal-hal yang baru (novelty), usaha-usaha pemasaran 

perusahaan (seperti periklanan, personal selling, display, dan lain-

lain), tahap dalam perkembangan pasar, dan sebagainya. 

2.2.2 Pencarian Informasi dan Penilaian Sumber-sumber 

Tahap kedua dalam proses pembelian ini sangat berkaitan 

dengan pencarian informasi tentang sumber-sumber dan 

menilainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang 

dirasakan. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, 

internal atau eksternal. Pencarian informasi yang bersifat aktif 

dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat 

perbandingan harga dan kualitas produk, sedangkan pencarian 

informasi pasif mungkin hanya dengan membaca suatu 

pengiklanan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan 

khusus dalam pikiranya tentang gambaran produk yang diinginkan. 

Pengaruh Customer Value…,  Rian Priyanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2016



15 

 

 
 

Pencarian informasi intern tentang sumber-sumber 

pembelian dapat berasal dari komunikasi perorangan 

(interpersonal communication) dan pengaruh perorangan, yang 

terutama berasal dari pelopor opini (opinion leader). Sedangkan 

informasi ekstern dapat berasal dari media masa (seperti majalah, 

surat kabar, radio, dan televisi) dan sumber-sumber informasi dar 

kegiatan pemasaran perusahaan (seperti publikasi, iklan, informasi 

dari pedagang eceran dan lain-lain) 

Penilaian sumber-sumber pembelian yang diperoleh dari 

berbagai informasi berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah 

uang yang tersedia untuk membeli. Jika jumlah uang yang tersedia 

tidak begitu banyak, sedangkan kebutuhan cukup besar, maka 

konsumen akan lebih menyukai pembelian secara kredit. Jika 

produk yang akan dibeli bernilai tinggi, biasanya diperlukan waktu 

yang agak lama di dalam mempertimbangkan pembeliannya. Dari 

penilaian sumber-sumber pembelian ini akan diperoleh beberapa 

alternative pembelian yang dapat dilakukan konsumen. 

2.2.3 Penilain dan Seleksi terhadap Alternatif Pembelian 

Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan 

pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap 

alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan 

pembelian bagi masing-masing konsumen tidak selalu sama, 

tergantung pada jenis produk dan kebutuhanya. Ada konsumen 
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yang mempunyai tujuan pembelian untuk meningkatkan prestise 

(misal, dengan pembelian mobil), ada yang hanya sekedar ingin 

memenuhi kebutuhan jangka pendeknya (pembelian makanan), ada 

juga yang ingin meningkatkan pengetahuan (pembelian buku) dan 

sebagainya. 

Setelah tujuan pembelian ditetapkan konsumen perlu 

mengidentifikasi alternatif-alternatif pembeliannya. Untuk 

meningkatkan prestise misalnya, beberapa alternatif pembelian 

yang mungkin dilakukan adalah: membeli mobil, membeli rumah, 

membeli video cassete, televisi berwarna dan sebagainya 

pengidentifikasian alternatif pembelian tersebut tidak dapat 

terpisah dari pengaruh sumber-sumber yang dimiliki (waktu, uang 

dan informasi) maupun risiko keliru dalam pemilihan. Atas dasar 

tujuan pembelian, alternatif-alternatif pembelian yang telah 

diidentifikasikan, dinilai dan diseleksi menjadi alternatif pembelian 

yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginanya. 

2.2.4 Keputusan Untuk Membeli 

Keputusan untuk membeli disini merupakan proses dalam 

pembelian yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap sebelumnya 

dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah 

membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, 

konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus 
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diambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, kuantitas, 

waktu, pembelian dan cara pembayaranya. 

Setiap perusahaan dapat mengusahakan untuk 

menyederhanakan pengambilan keputusan yang akan dilakukan 

oleh para konsumen, karena banyak orang yang menemui kesulitan 

dalam membuat keputusan. Kadang-kadang beberapa keputusan 

dapat dikombinasikan menjadi satu. Sebagai contoh: biro 

perjalanan dapat menyederhanakan keputusan-keputusan para 

pelancong menyangkut rute pengangkutan, hotel/penginapan, 

tranportasi local, tujuan wisata, dengan menjual wisata paket 

(package tour). Untuk memasarkan dengan cara yang lebih baik 

dalam tahap pembelian ini, perusahaan perlu mengetahui beberapa 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan menyangkut perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelianya. Misalnya: berapa banyak 

usaha yang harus dilakukan oleh konsumen dalam memilih 

produknya? Faktor-faktor apakah yang menentukan kesan terhadap 

sebuah toko? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek tertentu (brand loyalty)? 

Pemilihan penjual didasari oleh motif langganan 

(patronage motive), yang sering menjadi latar belakang pembelian 

konsumen. Dalam hal ini konsumen lebih mengutamakan untuk 

membeli pada penjual tertentu. Faktor-faktor yang menentukan 

adanya motif langganan adalah: 
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a. Lokasi penjual yang strategis, pelayanan yang baik, tempat 

persediaan yang mudah dicapai, dan tidak ramai. 

b. Desain toko 

c. Kemampuan tenaga penjualnya 

d. Harga 

e. Pengiklanan dan sales promotion dari toko 

f. Servis yang ditawarkan pada langganan 

g. Penggolongan barang 

Beberapa motif dapat mencerminkan kesan atau 

kepribadian sebuah toko. Karena setiap toko mempunyai atau 

kesan maka kegiatan pengiklananya harus ditujukan untuk 

menciptakan kesan tersebut. Biasanya wanita lebih sensitif 

terhadap iklan toko. Kesetiaan terhadap merek tertentu akan terjadi 

dari waktu ke waktu sangat tergantung pada perilaku konsumen 

sesudah pembelian. Bila konsumen dapat dipuaskan maka 

pembelian berikutnya akan membeli merek tersebut lagi, dan 

sebaliknya. 

2.2.5 Perilaku Sesudah Pembelian 

Semua tahap yang ada di dalam proses pembelian sampai 

dengan tahap kelima adalah bersifat koperatif. Bagi perusahaan, 

perasan dan perilaku sesudah pembelian juga sangat penting. 

Perilaku mereka dapat mempengaruhi penjualan ulang dan juga 
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mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain tentang 

produk perusahaan. 

Ada kemungkinan bahwa pembeli memiliki 

ketidaksesuaian sesudah ia melakukan pembelian karena mungkin 

harganya dianggap terlalu mahal, atau mugnkin karena tidak sesuai 

dengan keinginan atau gambaran sebelumnya. Untuk mencapai 

keharmonisan dan meminimumkan ketidaksesuaian, pembeli harus 

mengurangi keinginan-keinginan lain sesudah pembelian, seperti: 

menghindari iklan untuk produk lainyang tidak dibeli. Selain itu 

pembeli juga harus mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk 

membuat evaluasi sebelum membeli. 

Untuk mengurangi ketidaksesuaian tersebut, perusahaan 

dapat bertindak dengan menekankan segi-segi tertentu atau servis 

tertentu dari produknya. Bagi produsen mobil yang harganya relatif 

tinggi, program servis sesudah penjualan merupakan faktor penting 

untuk mengurangi ketidaksesuaian. 

2.3 CUSTOMER VALUE 

 Konsep kepuasan pelanggan, kualitas jasa/layanan, dan customer 

value berkaitan erat. Meskipun para manajer seringkali memperlakukan 

ketiga konsep ini sebagai hal yang sama, berbagai riset menunjukan bahwa 

ketiganya berkaitan erat namun berbeda. Kepuasan pelanggan merupakan 

reaksi kognitif dan afektif terhadap insiden jasa/layanan atau kadangkala 

terhadap relasi jasa jangka panjang, Rust & Oliver (1994), dalam Tjiptono. 
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Kepuasan (atau ketidakpuasan) dihasilkan dari pengalaman dalam 

interaksi tersebut dengan apa yang diharapkan Oliver (1980), dalam 

Tjiptono. 

 Kualitas jasa bisa diukur berdasarkan insiden spesifik maupun 

secara kumulatif/general. Manajemen kualitas jasa membutuhkan tiga 

aspek, yakni merancang produk jasa, merancang lingkungan jasa, dan 

menyampaikan jasa berkualitas, Rust & Oliver (1994), dalam Tjiptono. 

Sedangkan customer value tidak hanya mencakup kualitas, namun juga 

harga. Sebuah jasa tertentu bisa saja memiliki kualitas unggul, namun 

dievaluasi bernilai rendah karena harganya terlampau mahal. 

 Dalam literatur pemasaran, definisi nilai pelanggan beraneka 

ragam. Zeithaml (1988) dalam Tjiptono, misalnya, mendefinisikan nilai 

pelanggan sebagai penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas 

sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dana 

apa yang diberikan. Menurut Sweeney & Soutar (2005) dalam Tjiptono , 

dimensi nilai terdiri atas empat aspek utama sebagai berikut : 

2.3.1 Emotional Value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau 

afektif/emosi positif yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk. 

2.3.2 Social Value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan konsep diri-sosial konsumen. 

2.3.3 Quality/Performance Value, yakni utilitas yang didapatkan dari 

produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka 

panjang. 
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2.3.4 Price/Value of money, yakni utilitas yang diperoleh dari persepsi 

terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk. 

Upaya penciptaan nilai bagi pelanggan dapat dilakukan perusahaan 

menggunakan alat atau teknik yang disesuaikan dengan tipe nilai yang 

ingin diberikan. Contohnya sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Customer Value 

TIPE-TIPE VALUE ALAT/TEKNIK 

User Values Performance 

Value 
 Penyempurnaan kualitas 

 Inovasi 

 Mass customization 

 Garansi dan jaminan 

Social Value  Ekslusivitas harga 

 Ketersediaan terbatas 

 Iklan citra sosial 

 Penawaran eksklusif 

Emotional Value  Komunikasi emosional 

Payer Values Price Value  Harga murah karena marjin 

lebih rendah 

 Harga murah karena 

meningkatnya produktivitas 

(dicapai melalui skala 

ekonomis, pabrik yang 

dimodernisasi, otomatisasi, 

rekaya proses bisnis) 

Credit Value  Penerimaan kartu kredit 

 Menawarkan kartu kredit 

sendiri 

 Penangguhan pembayaran 

Financing Value  Leasing (sewa guna usaha) 

 Customized financing 

Buyer Values Service Value  Pemajangan dan demonstrasi 

produk 

 Wiraniaga berpengetahuan luas 

 Responsivitas 

 Dukungan pelanggan dan jasa 

pemeliharaan 

Convenience 

Value 
 Point-of-acces yang nyaman 
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 Pencatatan transaksi otomatis 

Personalization 

Value 
 Perhatian personal dan 

kesopansantunan 

 Relasi antarpribadi 

 

2.4 Promosi 

 Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, 

yang dirancang menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar 

atas produk ata jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan, Kotler & 

Keller (2008). Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus 

menentukan tujuanya, memilih alat, mengembangkan program, menguji 

program mengimplementasikan dan mengendalikanya, serta mengevaluasi 

hasilnya. 

Menentukan tujuan promosi penjualan diturunkan dari tujuan 

promosi yang lebih luas, yang diturunkan dari tujuan pemasasaran dasar 

bagi produk. Bagi konsumen, tujuan meliputi mendorong pembelian unit 

yang berukuran lebih besar, meningkatkan percobaan diantara non 

pengguna, dan menarik konsumen yang beralih dari merk pesaing. 

Idealnya, promosi terhadap konsumen akan memberikan pengaruh 

penualan jangka pendek dan juga pengaruh equitas merk jangka panjang. 

Bagi pengecer, tujuan meliputi membujuk pengecer untuk menjual barang 

baru dan tingkat persediaan yang lebih tinggi, mendorong pembelian pada 

musim sepi, mendorong penyimpanan barang yang berhubungan, 

mengurangi promosi kompetitif, membanun loyalitas merk dan membuka 
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jalan untuk masuk ke gerai eceran baru. Bagi tenag penjualan, tujuan 

meliputi mendorong dukungan produk atau model baru, mendorong lebih 

banyak pencairan calon pelanggan, dan mendorong penjualan musim sepi. 

 Menurut IEG sponsorship report, uang senilai $14,9 miliar 

diproyeksikan untuk dihabiskan dalam pemberian sponsor di amerika utara 

sepanjang 2007, dengan 66% dari angka tersebut untuk kegiatan olah raga, 

11% lainya untuk perjalanan hiburan dan atraksi, 5% untuk festival, bazar, 

dan acara tahunan; 5% untuk seni; 3% untuk asosiasi dan organisasi 

keanggotaan; dan 10% untuk pemasaran terkait gerakan amal. Menjadi 

bagian dari saat yang cukup pribadi dalam kehidupan-kehidupan 

konsumen dapat memperluas dan memperdalam hubungan perusahaan 

dengan pasar sasaran. 

Tujuan acara, pemasaran memberikan sejumlah alasan untuk 

mensponsori acara, Kotler & Keller (2008) : 

2.4.1 Mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, pelanggan 

dapat dibidik secara geografis, demografis, psikografis, atau 

perilaku sesuai acar. 

2.4.2 Meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk, pemberian 

sponsor sering menawarkan paoaran yang tahan lama terhadap 

suatu merk, kondisi yang diperlukan untuk membangun pengakuan 

merk dan meningkatkan ingatan merk. 
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2.4.3 Menicptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merk 

kunci, acara itu sendiri mempunyai asosiasi yang membantu 

menciptakan ata memperkuat asosiasi merk. 

2.4.4 Memperkuat citra korporat, pemberian sponsor dapat 

meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. 

2.4.5 Menciptakan pengalama dan membangkitkan perasaa, perasaaan 

yang ditimbulkan oleh acara yan menarik atau berharga secara 

tidak langsung dapat menghubungkan acara dengan merk. 

2.4.6 Mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah 

sosial, pemasaran yang terkait gerakan amal mensponsori 

organisasi dan lembaga amal nirlaba. 

2.4.7 Menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan 

kunci, banyak acara menyediakan tenda keramahtamahan mewah 

serta layanan atau kagiatan khusus lainya hanya bagi sponsor dan 

tamu mereka. 

2.4.8 Menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi, 

banyak pemasar mengaitkan kontes atau undian, barang dalam 

toko, respons langsung, atau kegiatan pemasaran lain dengan 

sebuah acara. 

Pemberian sponsor yang berhasil memerlukan pemilihan acara 

yang tepat merancang program pemberian sponsor yang optimal; dan 

mengukur pengaruh pebelian sponsor. Memilih acara karena jumlah 
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peluang dan biaya nya besar, banyak pemasar jamenjadi lebih selektif 

ketika memilih acara yang akan disponsori. 

2.5 GAYA HIDUP 

 Gaya hidup konsumen didefinisikan secara sederhana sebagai 

“bagaimana seseorang hidup”. Gaya hidup juga dipergunakan untuk 

menguraikan tiga tingkat agregasi orang yang berbeda: idividu, 

sekelompok kecil orang yang berinteraksi, dan kelompok orang yang lebih 

besar (mislanya segmen pasar). 

 Konsep gaya hidup konsumen cukup berbeda dengan kepribadian. 

Gaya hidup (lifestyle) menunjukan bagaimana orang hidup, bagaimana 

mereka membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan 

waktu mereka. Oleh karenanya hal ini berhubungan dengan tindakan dan 

perilaku sejak lahir berbeda dengan kepribadian yang menggambarkan 

konsumen dari perpsektif yang lebih internal yaitu “karakteristik pola 

berpikir, perasaan, dan memandang konsumen lain”. 

 Gaya hidup dan kepribadian sangat erat hubunganya. Konsumen 

yang kepribadianya dikategorikan beresiko rendah tiak mungkin memiliki 

gaya hidup seperti berspekulasi di pasar modal atau melakukan aktivitas-

aktivitas kesenangan seperti mendaki gunung terbang layang dan 

menjelajah hutan. 

Akan tetapi jika dihubungkan dengan setiap diri pribadi gaya hidup 

dan kepribadian perlu dibedakan dengan dua alasan penting. Pertama, 

secara konseptual keduanya berbeda. Kepribadian merujuk pada 
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karakteristik internal seseorang, sedangkan gaya hidup merujuk kepada 

manifestasi eksternal dari karakteristik tersebut atau bagaimana seseorang 

hidup walaupun kedua konsep ini menguraikan individu, namun keduanya 

menguraikan aspek individu yang berbeda. 

Kedua, gaya hidup dan kepribadian memiliki implikasi manajerial 

yang berbeda. Beberapa penulis telah merekomendasikan bahwa 

manajemen pemasaran secara bertahap harus mensegmen pasar dengan 

pertama mengidentifikasi segmen gaya hidup dan kemudian menganalisisi 

segmen ini pada kepribadian yang berbeda. Dengan pertama-tama 

mengidentifikasi orang yang menunjukan pola perilaku pembelian produk 

yang konsisten, penggunaan waktu mereka, dan terlibat dalam berbagai 

aktivitas, para pemasar dapat mendefinisikan sejumlah besar individu yang 

serupa. Setelah segmen tersebut diidentifikasi, lalu mereka dapat 

menggunakan sifat kepribadian yang sesuai untuk memperdalam 

pemahaman tentang faktor-faktor internal yang mendasari pola hidup. 

Bagaimana gaya hidup dukur oleh para pemasar, jawabanya adalah dengan 

analisis psikografis. 

Analisis Psikografis memiliki arti yang berbeda menurut peneliti 

yang berbeda. Istilah ini mengandung ide yang menggambarkan (grafik) 

faktor-faktor psikologis (psiko) yang membentuk konsumen. Namun 

dalam prakteknya, psikografis dipergunakan untuk mengukur gaya hidup 

konsumen dengan menganalisis aktivitas, minat, dan opini. Tujuan riset 

psikografis biasanya adalah untuk aplikasi dasar yaitu, studi psikografis 
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dipergnakan oleh para peneliti pasar untuk menguraikan segmen 

konsumen yang nantinya akan membantu organisasi mencapai dan 

memahami konsumenya. Studi psikografis biasanya mencakup 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menilai gaya hidup pasar 

target, karakteristik kepribadian, dan karaketiristik demografi. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa psikografis adalah ivestigasi kuantitatif kepribadian 

dan karakteristik demografi. 

Psikografis dan pernyataan AIO untuk mengetahui gaya hidup 

konsumen, para peneliti psikografis menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

yang disebut pertanyaan AIO (AIO statement) yang berusaha 

mengungkapkan aktivitas, minat, dan opini konsumen. Pertanyaan aktivias 

(activity questions) meminta kepada konsumen untuk mengindikasikan 

apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beli, dan bagaimana mereka 

menghabiskan waktu mereka. Pertanyaan minat (interest questions) 

memfokuskn pada preferency dan propritas konsumen. Sementara 

pertanyaan opini (opini questions) menyeidiki pandangan dan perasaan 

konsumen mengenai topik-topik peristiwa dunia, lokal, moral, ekonomi, 

dan sosial, Mowen & Minor (2002).  

2.6 KERANGKA PEMIKIRAN 

Konsep kepuasan pelanggan, kualitas jasa/layanan, dan customer 

value berkaitan erat. Meskipun para manajer seringkali memperlakukan 

ketiga konsep ini sebagai hal yang sama, berbagai riset menunjukan bahwa 

ketiganya berkaitan erat namun berbeda. Kepuasan pelanggan merupakan 
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reaksi kognitif dan afektif terhadap insiden jasa/layanan atau kadangkala 

terhadap relasi jasa jangka panjang, Rust & Oliver (1994) dalam Tjiptono. 

Kepuasan (atau ketidakpuasan) dihasilkan dari pengalaman dalam 

knteraksi tersebut dengan apa yang diharapkan Oliver (1980), dalam 

Tjiptono. 

Promosi penjualan (salaes promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, 

yang dirancang menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar 

atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan, Kotler & 

Keller (2008). Gaya hidup (lifestyle) menunjukan bagaimana orang hidup, 

bagaimana mereka membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka 

mengalokasikan waktu mereka, Mowen & Minor (2002). 

Berdasarkan jurnal Pujihastuti & Supadiyono (2008) dengan judul 

“Pengaruh nilai konsumen (customer value) terhadap keputusan pembelian 

produk dengan kepuasan sebagai variabel moderasi”, hasilnya kepuasan 

menunjukan hasil tertinggi disusul customer value keputusan pembelian 

produk, selayaknya perusahaan wajib menanamkan nilai-nilai unggul 

(customer value) bagi konsumenya, selain itu juga perlu mengupayakan 

kepuasan atas jasa pelayanan yang berkualitas. Hasil penelitian dari jurnal 

Hariadi & Martoatmojo (2012) tentang Harga, Promosi dan Distribusi 

terhadap Keputusan Pembelian. Melihat hasil dari variabel promosi adalah 

konsumen menyatakan ragu-ragu dalam menjawab pernyataan yang 

diberikan tentang semua aspek promosi microvision yang diberikan. 
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Keputusan Pembelian 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

Sedangkan jurnal dari Ardy (2013) menunjuan bahwa pengaruh gaya 

hidup terhadap keputusan pembelian blackberry curve 9300 cukup besar. 

Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang terutama 

para pengguna internet sangat bergantung pada telepon pintar yang 

mampu menunjang aktivitas sehari-hari dan gaya hidup mereka untuk 

itulah penggunaan blackberry sangat digemari masyarakat. 

 

 

Gambar 2.1 kerangka pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

2.7 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasar beberapa buku materi dan jurnal yang telah diamati dan 

dianalisa penulis dapat membuat hipotesis : 

1. Customer value, promosi dan gaya hidup secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian di Eiger Store Purwokerto. 

2. Customer value diduga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Eiger Store Purwokerto. 

 

Customer Value 

(X1) 

Gaya Hidup 

(X1) 

Promosi 

(X2) 
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3. Promosi diduga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Eiger Store Purwokerto. 

4. Gaya hidup diduga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Eiger Store Purwokerto. 
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