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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1.Pengertian Generasi Langgas 

Generasi langgas atau yang biasa dikenal dengan generasi Y adalah 

generasi bebas. Langgas diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) yang berarti tidak terikat kepada sesuatu atau kepada seseorang; 

bebas. Istilah ini diperkenalkan oleh OMG Consulting yang dibuat oleh 

Yoris dkk. Perkenalan di media massa pada saat Sumpah Pemuda tahun 

2015. Yang termasuk ke dalam generasi langgas adalah seseorang yang 

lahir sekitar tahun 1980-2000 yang saat ini berusia 16 hingga 36 tahun. 

Generasi ini besar dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, 

kebebasan untuk memilih dan lainnya. Generasi ini pula bebas dalam 

menentukan ingin menjadi seperti apa dia kelak. Tetapi kebebasan di sini 

maksudnya adalah masih dalam koridor yang positif. Kenapa bisa 

dikatakan generasi bebas? Karena  besarnya peluang yang ada dan 

perubahan sifat orang tua yang lebih supportif dibanding orang tua 

sebelumnya 

Langgas merujuk kepada Generasi Millenials atau Gen Y, yaitu 

generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai tahun 2000. 

Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku 

'Generasi Langgas' yang ditulis oleh Yoris, Dilla Amran dan 
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YouthLaboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi best 

seller. Dalam salah satu Bab buku tersebut dijelaskan mengenai Karakter 

dari Generasi Millenials atau Langgas. Bab tersebut merujuk kepada riset 

dari Muhammad Faisal PhD dan Tara Talita Msc dari biro riset Youth 

Laboratory Indonesia di lima kota besar (Jakarta, Medan, Bandung, 

Makassar, Malang) mengenai karakter dan perilaku dari Generasi 

Langgas. 

Delapan karakter Generasi Langgas yang berhasil dicatat oleh 

Faisal dan Tara lalu dipaparkan dalam buku Generasi Langgas adalah 

sebagai berikut: 

1. Collective 

Generasi Langgas adalah generasi paling kolektif sepanjang masa. 

Karakter kolektif ini tidak hanya didorong kecenderungan psikologis yang 

mengemuka pada generasi ini akan tetapi juga difasilitasi oleh kehadiran 

media sosial yang membantu para Langgas untuk mengaktualisasikan 

dorongan kolektif mereka. Tidaklah heran apabila Indonesia menjadi satu-

satunya negara dimana penetrasi media sosial semakin tinggi namun alih-alih 

membuat para Langgas semakin individualis malah membuat mereka 

semakin kolektif. Wujudnya dapat ditemukan dalam berbagai komunitas yang 

kini mengemuka. 

2. Customization 

Generasi Langgas di Indonesia tidak secara bulat-bulat menelan tren 

'overseas' yang masuk ke dalam negeri, akan tetapi mereka terjemahkan 

https://www.kompasiana.com/tag/youth
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dalam warna serta bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai kelokalan. Kita bisa 

lihat bagaimana tren popular mengejawantah di kota Bandung, Yogyakarta, 

dan Makassar dalam rupa distro serta event pemuda yang sangat khas 

3.  Community 

Generasi Langgas di Indonesia bergeliat melalui komunitas untuk 

menciptakan berbagai perubahan sosial. Mereka tidak secara pasif menunggu 

hadirnya perubahan dari struktur formal akan tetapi bergerilya membuka 

ruang kreasi bagi pemuda lain di sekitar mereka. Komunitas tumbuh 

kembang dengan pesat dalam ranah hobby maupun sosial sejak Generasi 

Langgas memasuki usia remaja. 

4. Close to Family 

Generasi Langgas menjadi generasi yang paling dekat dengan 

keluarga. Keluarga menjadi tempat berlindung juga support moral bagi para 

Langgas di tengah hiruk-pikuk globalisasi. Bahkan, para Langgas kerap 

membantu orang tua mereka yang berasal dari Generasi Baby Boomers untuk 

catch up dengan berbagai perkembangan zaman. 

5. Change over Generation 

Generasi Langgas menjadi generasi yang tumbuh besar di era transisi 

politik, yaitu reformasi 1998. Oleh karena itu, mereka memiliki karakter yang 

sangat terbuka terhadap bahkan bereksperimen dengan berbagai paham 

ideologis. Generasi Langgas sangat kritis serta tidak take it for granted dalam 

menerima sebuah paradigm tertentu. 

 

https://www.kompasiana.com/tag/pemuda
https://www.kompasiana.com/tag/remaja
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6. Chasing Inspiration 

Generasi Langgas adalah generasi yang retrospektif. Mereka tak 

hanya melihat ke saat ini atau masa depan, akan tetapi mereka juga melihat 

kebelakang untuk mendapatkan inspirasi. Kita bisa dapati saat ini Generasi 

Langgas banyak menghidupkan kembali berbagai tren lama juga berinteraksi 

dengan para trendsetters dari kalangan generasi X. 

7. Connected  

Generasi Langgas adalah generasi yang terkoneksi. Kemana-mana 

pasti mencari wi-fi, bukan hanya untuk bersosial media saja akan tetapi 

mereka memiliki kebutuhan dasar untuk sharing dan mengetahui update 

informasi yang berkembang dari berbagai belahan dunia. Mereka adalah 

orang pertama yang mengetahui kabar berita penting di pagi hari. 

8. Confidence 

Generasi Langgas adalah generasi yang sangat percaya diri. Mereka 

terlatih sejak usia dini untuk tampil di depan publik lewat media digital, mereka 

adalah storyteller yang handal, kurator informasi, dan bisa melakukan berbagai 

keterampilan secara bersamaan. 

Generasi Langgas adalah generasi muda yang nyaris tanpa sekat soal 

informasi. Mereka  tidak  bisa  dipisahkan  dari  teknologi  gawai  seperti  

smartphone,  tablet,  ataupun  laptop. Media  sosial  bukan  hanya  sekedar  

sebagai sarana  berinteraksi  tetapi  juga  menjadi  sumber   informasi,  berita,  

bahkan  media pencarian  suatu  produk  atau   jasa. Keputusan  pembelian  

mereka  terhadap  suatu produk  atau  jasa  juga  didasarkan  pada  referensi  
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teman  atau   orang lain  yang mereka  baca  melalui  media  sosial. Pemasar  

atau  pelaku  bisnis  perlu  memikirkan strategi  pemasaran  yang  tepat  untuk  

menjangkau  mereka  dan  memengaruhi keputusan  mereka  untuk  membeli  

suatu  produk. 

2.1.2. Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memeragakan 

fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya 

(Kotler dan Amstrong, 2012). 

Menurut Orville, Larreche, dan Boyd (2005: 422) apabila perusahaan 

ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus 

mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk 

membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. 

Dimensi kualitas produk yaitu: 

1.   Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari 

sebuah produk.  

2.   Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk yang 

bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar 

frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin besar pula daya 

tahan produk.  

3.   Conformance to Specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu sejauh 

mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi 

tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk.  
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4.   Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap 

produk.  

5.   Reliabilty (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan 

memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan 

terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan.  

6.   Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk bisa 

dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk.  

7.   Perceived Quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari 

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat 

kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas 

produk yang bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen terhadap produk didapat dari 

harga, merek, periklanan, reputasi, dan Negara asal. 

2.1.2.1. Indikator Kualitas Produk 

Menurut Tjiptono (2001, 25), dimensi kualitas produk meliputi :  

1)   Kinerja (Performance) 

Yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti (Core Product) yang 

dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang 

dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi dan 

sebagainya. 
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2)   Keistimewaan tambahan (Features) 

Yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan 

interior dan eksterior seperti Dash Board, AC, Sound System, Door Lock 

System, Power Steering, dan sebagainya. 

3)   Keandalan (Reliability) 

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai, 

misalnya mobil tidak sering ngadat/macet/rewel/rusak.  

4)   Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Specifications) 

Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan dan 

emisi terpenuhi, seperti ukuran as roda untuk truk tentunya harus lebih besar 

daripada mobil sedan. 

5) Daya tahan (Durability) 

Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. 

Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan 

mobil. 

6)   Estetika (Asthethic) 

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya bentuk fisik 

mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya. 

2.1.3. Pengertian Inovasi Produk 

Definisi mengenai pengertian inovasi produk menurut Myers dan Marquis 

dalam Kotler (2007:36) menyatakan bahwa  inovasi produk adalah gabungan dari 

berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang 
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lain. Jadi  inovasi bukanlah konsep dari  suatu  ide baru, penemuan baru atau  juga 

bukan  merupakan  suatu  perkembangan  dari  suatu  pasar  yang  baru  saja,  

tetapi inovasi merupakan gambaran dari semua proses-proses tersebut. 

Charles,  et  al.  (2002:  30) menyatakan  bahwa  inovasi merupakan  

bagian dari  kerangka  kerja  yang  menghubungkan  aspek  budaya  perusahaan  

dengan kemampuan berinovasi serta meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

keputusan membeli konsumen. Dari pemikiran di  atas dengan  adanya  inovasi 

produk  yang dilakukan  perusahaan,  diharapkan  dapat meningkatkan  keputusan 

membeli. Hal tersebut juga didukung oleh Kotabe  dalam  Tamamudin  

(2012:289)  yang menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  inovasi  produk  yang  

dilakukan  perusahaan maka  akan  meningkatkan  kinerja  perusahaan  melalui  

peningkatan  keputusan membeli.  Dalam  persaingan  global,  perusahaan  harus  

dapat  memodifikasi produknya untuk menambah nilai dari produk yang 

dihasilkannya dan harus dapat memenuhi  kebutuhan  dan  selera  konsumen.  

Nilai  tambah  dari  produk  yang dihasilkan dapat berupa desain/model dari 

produk yang dihasilkan dan pelayanan dari produk yang dijual. As Kilbourne and  

Woodman (dalam Sousa, et.al. 2012: 32) menunjukkan bahwa  sistem inovasi 

tergantung pada sejumlah variabel selain kreativitas,  seperti otonomi,  informasi 

yang  tersedia,  sistem  imbalan, pendidikan atau  pelatihan,  sistem  authority,  

partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  atau kekompakan tim. 

Sedangkan  Hurley and Hult  (1998:  45)  mendefinisikan  inovasi  sebagai 

sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, 

oleh  karena  itu  perusahaan  dituntut  untuk  mampu  menciptakan  pemikiran-
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pemikiran  baru,  gagasan-gagasan  baru,  dan  menawarkan  produk  yang  

inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan. 

Berkaitan  dengan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi 

produk  adalah  gambaran dari berbagai proses mulai dari konsep  suatu  ide baru, 

penemuan baru dan  suatu perkembangan dari  suatu pasar yang baru  yang  saling 

mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. 

2.1.3.1. Indikator Inovasi Produk 

  Menurut Nasution (2005:44), ada tiga jenis inovasi, yakni :  

a. Inovasi Produk  

Didefinisikan sebagai produk atau jasa baru yang diperkenalkan ke 

pasar untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar.  Lebih  lanjut  dapat  

didefinisikan  sebagaiproses memperkenalkan  teknologi baru untuk 

digunakan. Hasil dari proses  ini berupa  pengenalan  barang  dan  jasa  

baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan  

perusahaan.  Inovasi  produk  ini  dapat  dibedakan menjadi tiga 

kategori : 

1)  Perluasan Lini Produk (Line Product Extention)  

Adalah  produk-produk  relatif  baru  bagi  pasar  namun  tidak  baru  

bagi perusahaan.  

2)  “me too” products  

Adalah  produk-produk  relatif  baru  bagi  perusahaan  namun  pasar  

telah mengenalnya terlebih dulu.  
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3)  “new to the world” products 

Merupakan  produk  yang  benar-benar  baru  baik  bagi  pasar  

maupun perusahaan. 

Terdapat enam golongan inovasi produk antara lain (Kotler, 

2007:37) :  

1)  Produk baru bagi dunia  

Produk baru bagi dunia merupakan  suatu produk baru yang 

menciptakanpasar yang sama sekali baru, dimana produk sejenis 

belum pernah dibuatoleh pihak  lain  sehingga produk  tersebut 

merupakan produk  yang benar-benar  baru  sehingga  dapat  

membedakan  produk  baru  tersebut  denganproduk-produk sejenis 

yang lainnya.  

2)  Lini produk baru 

Lini  produk  baru  merupakan  produk  baru  yang  memungkinkan 

perusahaan  memasuki  pasar  yang  telah  mapan  untuk  pertama  

kalinya memasuki  pasar  yang  sudah  ada,  dengan  lini  produk  baru  

dapat mempengaruhi konsumen untuk menentukan pilihan produk. 

3)  Tambahan pada lini produk yang telah ada 

Tambahan  pada  lini  produk  yang  telah  ada  merupakan  produk-

produk baru yang melengkapi atau menambah suatu lini produk 

perusahaan yang telah  mantap  sehingga  produk  menjadi  lebih  

beragam  sehingga memunculkan banyak pilihan.  

4)  Perbaikan dan revisi produk yang telah ada  
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Perbaikan  dan  revisi  produk  yang  telah  ada  merupakan  produk  

yang memberikan kinerja yang lebih baik atau nilai yang dianggap 

lebih hebat dan menggantikan produk yang telah ada, dimana 

dihasilkan produk baru dengan daya kerja/kegunaan yang 

disempurnakan. 

5)  Penentuan kembali  

Penentuan  kembali  merupakan  produk  yang  sudah  ada  diarahkan  

atau dipasarkan  ke  pasar  atau  segmen  pasar  yang  baru,  hasil  ini  

diharapkan dapat  memperluas  pemasaran  dengan  memperoleh  

pangsa  pasar  atau konsumen baru sebagai upaya untuk meningkatkan 

penjualan.  

6)  Pengurangan biaya  

Pengurangan  biaya  merupakan  produk  baru  yang  menyediakan  

produk yang daya kerja/kegunaanya serupa dengan harga yang  lebih 

murah atau rendah,   hal  ini dimaksudkan mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli suatu produk dan hal ini berdampak pada 

meningkatnya volume penjualan suatu produk. 

Adanya  kesamaan  tampilan  produk  sejenis  dari  pesaing  

merupakan faktor  pendorong  terjadinya  inovasi  produk,  umumnya  

produk  pesaing  itu muncul  tanpa  mengalami  perubahan  yang  

berarti  bahkan  cenderung  statis. Keadaan  seperti  ini  dapat  menjadi  

hal  yang  menguntungkan,  karena persaingan  yang  timbul  dengan  

munculnya  produk  pesaing  dapat  diatasi dengan melakukan  inovasi  
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produk.  Inovasi  produk merupakan  sesuatu  yang dapat  dilihat  

sebagai  kemajuan  fungsional  produk  yang  dapat  membawa produk  

selangkah  lebih maju dibandingkan dengan produk pesaing. Apabila 

produk  tersebut  memiliki  suatu  kelebihan  yang  dipandang  sebagai  

nilai tambah  bagi  konsumen.  Pengembangan  produk  baru  

memerlukan  upaya, waktu dan kemampuan termasuk besarnya risiko 

dan biaya kegagalan. 

b. Inovasi Proses  

Inovasi  proses  adalah  suatu  elemen  baru  yang  diperkenalkan  

dalam operasi  produk  dan  jasa  dalam  perusahaan,  seperti  materi  

bahan  baku, spesifikasi  tugas,  mekanisme  kerja  dan  informasi,  

maupun  peralatan  yang digunakan untuk memproduksi produk atau 

jasa.   

c.  Inovasi Administrasi  

Inovasi  ini  sangat  berkaitan  dengan  perubahan  dalam metode  

operasi bisnis  yang  dapat  memanfaatkan  perubahan  tersebut  secara  

efektif  dalam struktur  dan  kebijaksanaan  organisasi,  metode  kerja,  

dan  prosedur  lainnya untuk memproduksi, membiayai, dan 

memasarkan produk  atau  jasa.  Inovasi administrasi  turut  melibatkan  

perubahan  yang  berpengaruh  terhadap kebijakan-kebijakan  

organisasi,  alokasi  sumber  daya,  dan  faktor-faktor  lain yang  

berkaitan  dengan  struktur  sosial  organisasi  yang  secara  tidak  

lengsung berkaitan dengan kegiatan dasar organisasi.   
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Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  indikator  inovasi  digunakan  

pada penelitian ini meliputi : produk baru bagi dunia, lini produk baru, 

tambahan pada lini produk yang telah ada, perbaikan dan revisi produk 

yang telah ada, penentuan kembali dan pengurangan biaya. 

2.1.4. PengertianHarga 

Menurut  Tjiptono  (2006:178),  secara  sederhana  istilah  harga  dapat 

diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan/atau aspek lain (non moneter) 

yang mengandung utilitas/kegunaan  tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan 

suatu  jasa.  Utilitas  merupakan  atribut  atau  faktor  yang  berpotensi  

memuaskan kebutuhan dan keinginan  tertentu. Harga  juga mempunyai arti  

jumlah uang yang harus  konsumen  bayarkan  untuk  mendapatkan  suatu  produk  

(Hermann,  et.al, 2007). 

Menurut  Chandra  dalam  Tjiptono  (2006:179)  dikatakan  bahwa  harga 

merupakan  pernyataan  nilai  dari  suatu  produk  (a  statement  of  value).  Harga 

adalah  apa  yang  dibayar  seseorang  untuk  apa  yang  diperolehnya  dan  

nilainya dinyatakan dalam mata uang (Wijaya, 2006:97).   

Keputusan  penetapan  harga  (Tjiptono,  2006:180)  merupakan  

pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku 

untuk jasa tertentu  yang bersifat  relatif  terhadap  tingkat harga para pesaing,  

serta memiliki peran strategis yang krusial dalam menunjang implementasi 

strategi pemasaran. Faktor  harga  produk  selalu  menjadi  faktor  penting  dalam  

proses  dalam konteks  setiap  pembelian  pelanggan/konsumen.  Konsumen  

selalu  memeriksa informasi harga dan nama merek berbeda ketika mereka 
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membuat penilaian pada ukuran kualitas: kemudahan penggunaan, kegunaan, 

kinerja, ketahanan, dan status (Brucks, Zeithaml & Amp; Naylor, dalam Rajput, 

et.al. 2012: 487). 

2.1.4.1. Tujuan Penetapan Harga 

Menurut  Lupiyoadi  (2006:100),  metode  penetapan  harga  harus  

dimulai dengan pertimbangan atas tujuan penetapan harga itu sendiri, antara 

lain :  

a. Bertahan  

Bertahan  merupakan  usaha  untuk  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  

yang meningkatkan  laba  ketika  perusahaan  sedang mengalami  kondisi  

pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi  

kelangsungan  hidup perusahaan.  

b. Memaksimalkan laba  

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode 

tertentu. 

c. Memaksimalkan penjualan  

Penetapan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan 

melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.  

d. Gengsi atau prestis  

Tujuan  penetapan  harga  di  sini  adalah  untuk memposisikan  jasa  

perusahaan tersebut sebagai jasa yang eksklusif. 
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e. Pengembalian atas investasi (ROI)  

Tujuan  penentuan  harga  didasarkan  atas  pencapaian  pengembalian  

atas investasi (return on investment-ROI) yang diinginkan. 

Menurut  Tjiptono  (2004:185),  terdapat  dua  macam  tujuan  

penetapan harga,  yaitu  tujuan  umum  dan  tujuan  spesifik.  Adapun  

masing-masing  tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 

a.  Tujuan umum penetapan harga  

1)  Mengurangi risiko ekonomi dari percobaan produk.  

2) Menawarkan  nilai  yang  lebih  baik  dibandingkan  

bentuk/kelas  produk pesaing. 

3)  Meningkatkan frekuensi konsumsi.  

4)  Menambah aplikasi/pemakaian dalam situasi yang lebih 

banyak.  

5)  Melayani segmen yang berorientasi pada harga.  

6)  Menawarkan versi produk yang lebih mahal.  

7)  Mengalahkan pesaing dalam hal harga.  

8)  Menggunakan harga untuk mengindikasikan kualitas tinggi.  

9)  Mengeleminasi keunggulan harga pesaing.  

10) Menaikkan penjualan produk komplementer. 

b.  Tujuan spesifik penetapan harga  

1)  Menghasilkan surplus sebesar mungkin.  

2)  Mencapai  tingkat  target  spesifik  tetapi  tidak  berusaha 

memaksimumkan laba.  



 

 

44 
 

3)  Menutup  biaya  teralokasi  secara  penuh  termasuk  biaya  

overhead institutional.  

4)  Menutup biaya penyediaan satu kategori jasa atau produk 

tertentu (setelah dikurangi biaya overhead institutional dan segala 

macam hibah spesifik.  

5)  Menutup biaya penjualan inkremental kepada satu konsumen 

ekstra. 

6)  Mengubah  harga  sepanjang waktu  untuk memastikan  bahwa  

permintaan sesuai  dengan  penawaran  yang  tersedia  pada  setiap  

waktu  tertentu (sehingga bisa mengoptimalkan kapasitas 

produktif).  

7)  Menetapkan  harga  sesuai  dengan  perbedaan  kemampuan  

membayar berbagai segmen pasar yang menjadi target pemasaran 

organisasi. 

2.1.4.2. Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Harga 

Tujuan penetapan harga (Lupiyoadi, 2006:102) perlu dijabarkan ke 

dalam program penetapan harga dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

berikut : 

a. Elastisitas harga permintaan  

Efektivitas  program  penetapan  harga  tergantung  pada  dampak  

perubahan harga terhadap permintaan, karena itu perubahan unit 

penjualan sebagai akibat perubahan harga perlu diketahui. Namun, 

perubahan harga memiliki dampak ganda  terhadap  penerimaan  
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penjualan  perusahaan,  yakni  perubahan  unit penjualan  dan  perubahan  

penerimaan  per  unit.  Jadi,  manajer  jangan  hanya berfokus  pada  

sensitivitas  harga  di  pasar,  namun  juga  mempertimbangkan dampak 

perubahan harga terhadap pendapatan total. 

b. Faktor persaingan  

Reaksi pesaing terhadap perubahan harga merupakan salah satu faktor 

penting yang perlu dipertimbangkan setiap perusahaan.  

c. Faktor biaya  

Struktur biaya perusahaan  (biaya  tetap dan biaya variabel) merupakan  

faktor pokok yang menentukan batas bawah harga.  

d. Faktor lini produk  

Perusahaan bisa menambah  lini produknya dalam  rangka memperluas  

served market  dengan  cara  perluasan  lini  dalam  bentuk  perluasan  

vertikal  (vertical extension) dan perluasan horizontal.   

e.  Faktor pertimbangan lain  

Faktor-faktor  lain  yang  juga  harus  dipertimbangkan  dalam  rangka  

merancang program penetapan harga antara lain : 

1)  Lingkungan  politik  dan  hukum,  misalnya  regulasi,  perpajakan,  

perlindungan konsumen.  

2)  Lingkungan  internasional,  di  antaranya  lingkungan  politik,  

ekonomi,  

sosial budaya, sumber daya alam dan teknologi dalam konteks global. 
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2.1.4.3. Indikator Harga  

Indikator  yang digunakan dalam  penetapan harga  antara  lain  

(Kotler dan Amstrong, 2005:452):  

a. Penetapan Harga Jual 

Keputusan  penetapan  harga,  seperti  halnya  keputusan  bauran  

pemasaran lainnya  harus  berorientasi  pada  pembeli.  Penetapan  harga  

yang  berorientasi pada  pembeli  yang  efektif    mencakup  memahami  

berapa  besar  nilai  yang ditempatkan konsumen atas manfaat yang 

mereka terima dari produk tersebut dan menetapkan harga yang sesuai 

dengan nilai ini. 

b.  Elastisitas Harga  

Seberapa  responsif  permintaan  terhadap  suatu  perubahan  harga.  Jika  

permintaan  hampir  tidak  berubah  karena  sedikit  perubahan  harga,  

maka permintaan  tersebut  tidak  elastis/inelastis.  Jika  permintaan  

berubah  banyak, kita menyebut permintaan  tersebut  elastis. Semakin  

tidak  elastis permintaan,semakin besar kemungkinan penjual menaikkan 

harga.   

c.  Pertumbuhan Harga Pesaing  

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga perusahaan 

adalah harga pesaing dan kemungkinan reaksi pesaing atas tindakan 

penetapan harga yang  dilakukan  perusahaan.  Seorang  konsumen  yang  

cenderung  membeli suatu  produk  atas  evaluasi  harga  serta  nilai  

produk  pembanding  sejenis lainnya. 
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Indikator harga menururt Hermann, et. al. (2007:54), yaitu :  

a. Keterjangkauan harga  

Keterjangkauan  harga  adalah  harga  sesungguhnya  dari  suatu  

produk  yang tertulis  di  suatu  produk,  yang  harus  dibayarkan  

oleh  pelanggan. Maksudnya adalah  pelanggan  cenderung  

melihat  harga  akhir  dan  memutuskan  apakah akan menerima  

nilai  yang  baik  seperti  yang  diharapkan. Harapan  pelanggan  

dalam melihat harga yaitu : 

1)  Harga yang ditawarkan mampu dijangkau oleh pelanggan secara 

financial.  

2)  Penentuan harga harus sesuai dengan kualitas produk sehingga 

pelanggan dapat mempertimbangkan dalam melakukan pembelian. 

b. Diskon/Potongan Harga 

Diskon  merupakan  potongan  harga  yang  diberikan  oleh  

penjual  kepada pembeli  sebagai  penghargaan  atas  aktivitas  

tertentu  dari  pembeli  yang menyenangkan bagi penjual. Jenis 

diskon bermacam-macam, seperti :  

1) Diskon  Kuantitas  (quantity  discount) 

Merupakan  potongan  harga  yang diberikan  guna mendorong  

konsumen  agar membeli  dalam  jumlah  yang lebih banyak,  

sehingga  meningkatkan  volume  penjualan  secara keseluruhan.  

Dalam  praktik,  diskon  kuantitas  sering  tidak  terbentuk potongan  

tunai,  melainkan  tambahan  unit  yang  diterima  untuk  jumlah 
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pembayaran  yang  sama  (bonus atau  free  goods)  yang  diberikan  

kepada konsumen yang membeli dalam jumlah yang besar.  

2) Diskon  musiman  (seasonal  discount) 

Adalah  potongan  harga  yang diberikan  pada  masa-masa  tertentu  

saja.  Diskon  musiman  digunakan untuk  mendorong  agar  membeli  

barang-barang  yang  sebenarnya  baru akan dibutuhkan beberapa 

waktu mendatang. 

3) Diskon  tunai  (cash  discount) 

 Adalah  potongan  harga  yang  diberikan kepada  pembeli  atas  

pembayaran  rekeningnya  pada  suatu  periode,  dan mereka 

melakukan pembayaran tepat pada waktunya.   

4) Diskon  perdagangan  (trade  discount) 

  Diberikan  oleh  produsen  kepada para penyalur (wholesaler dan 

retailer) yang terlibat dalam pendistribusian barang  dan  pelaksanaan  

fungsi-fungsi  tertentu,  seperti  penjualan, penyimpanan, dan record 

keeping. 

c. Cara pembayaran  

Cara pembayaran sebagai prosedur dan mekanisme pembayaran suatu 

produk /  jasa  sesuai ketentuan  yang ada. Kemudahan dalam 

melakukan pembayaran dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  

pertimbangan  bagi  nasabah  dalam melakukan  keputusan  pembelian.  

Karena  jika  fasilitas  pembayaran  tersebut masih kurang memadai  
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atau  tidak memudahkan nasabah, maka hal  itu dapat mengakibatkan 

masalah baru kepada nasabah.   

Terdapat  empat  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  

mengukur  harga suatu barang menurut Pepadri dan Sitinjak  (dalam 

Wibowo dan Karimah, 2012:5)  yaitu :  

a.  Referensi harga  

b.  Harga yang relatif lebih murah  

c.  Kewajaran harga  

d.  Kesesuaian pengorbanan dan harga sesuai dengan manfaat.  

Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  indikator  harga  digunakan  

pada penelitian  ini  meliputi  :  keterjangkauan  harga,  diskon/potongan  

harga,  cara pembayaran. 

2.1.5. Promosi 

Menurut Swasta dan  Irawan  (2005:349) promosi pada hakikatnya  adalah 

suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong permintaan, yang 

dimaksud  komunikasi  pemasaran  adalah  aktivitas  pemasaran  yang  berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan pada produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.   

Menurut Husein  (2002:35)  promosi  adalah  pengkomunikasian  

informasi antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya agar produk 

tersebut dikenal dan  akhirnya  dibeli. Dari  beberapa  teori  diatas  dapat  ditarik  

kesimpulan  bahwa promosi adalah kegiatan pengkomunikasian untuk 
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memberikan  informasi kepada orang-orang  tentang  produk  yang  akan  

ditawarkan  sehingga  konsumen  tertarik untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

Iklan,  promosi  penjualan,  dan  public  relations  adalah  alat  komunikasi 

massa  yang  tersedia  untuk  pemasar.  Seperti  namanya,  komunikasi  massa 

menggunakan pesan yang sama untuk semua orang di penonton. Banyak definisi 

mengenai  iklan,  dimana  iklan  didefinisikan  sebagai  proses  komunikasi,  

proses pemasaran,  proses  ekonomi  dan  sosial,  proses  informasi  dan  persuasi  

(Arens, dalam Abideen, 2011:57). 

2.1.5.1. Tujuan Promosi  

Menurut Nickels, dkk (2008: 10), promosi bertujuan untuk 

mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembelian. Promosi  

juga bertujuan untuk memotivasi  masayarakat  untuk  membeli  produk  atau  

jasa  sebuah  perusahaan, serta menjadi sarana untuk membangun hubungan 

dengan pelanggan. Tujuan  utama  promosi  adalah  modifikasi  tingkah  laku  

konsumen, menginfomasikan, mempengaruhi  dan membujuk  serta 

mengingatkan  konsumen sasaran  tentang  perusahaan  dan  produk  atau  

jasa  yang  dijualnya  (Swasta  & Irawan, 2005:353). Secara rinci dapat 

dijabarkan sebagi berikut:   

a. Menginformasikan   

Kegiatan promosi ditujukan untuk memberitahukan pasar yang dituju  

tentang penawaran dari perusahaan.   

 



 

 

51 
 

b. Membujuk pelanggan sasaran   

Promosi  yang  sifatnya  membujuk  umumnya  kurang  disenangi  

masyarakat namun demikian promosi ini diarahkan untuk mendorong 

pembelian.   

c. Mengingatkan   

Promosi  yang  bersifat  mengingatkan  dilakukan  terutama  untuk 

mempertahankan merk produk dalam masa kedewasaan produk.   

d.  Modifikasi tingkah laku konsumen   

Promosi  diarahkan  untuk  merubah  kebiasaan  pembelian  konsumen,  

misal  

iklan  pemakainan  pasta  gigi  Pepsodent  yang  menginformasikan  kalau  

pemakaian pasta gigi diletakkan penuh di bulu sikat. 

2.1.5.2. Indikator Promosi 

Menurut  Lupiyoadi  &  Hamdani,  (2006:121-122)  dalam  bauran  

promosi terdapat beberapa komponen yang secara rinci dapat dijabarkan 

sebagi berikut :   

a. Periklanan (Advertising)   

Periklanan  merupakan  suatu  bentuk  dari  komunikasi  impersonal  yang 

digunakan oleh perusahaan untuk membangun kesadaran terhadap 

keberadaan jasa  yang  ditawarkan,  menambah  pengetahuan  konsumen  

akan  jasa  yang ditawarkan serta membedakan diri perusahaan dengan 

para kompetitornya.   
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Terdapat beberapa tujuan periklanan, diantaranya:   

1)  Iklan yang memberikan informasi    

2)  Iklan membujuk   

3)  Iklan pengingat   

4)  Iklan pemantapan   

b. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal merupakan  suatu bentuk  interaksi  langsung dengan  

suatu calon pembeli  atau  lebih untuk melakukan persentasi, menjawab 

pertanyaan, dan menerima pesan dari satu calon pembeli. Penjualan 

personal mempunyai peranan  yang penting dalam pemasaran  jasa, karena 

memiliki kekuatan unik yaitu  wiraniaga  dapat  mengumpulkan  

pengetahuan  tentang  konsumen  dan mendapatkan umpan balik dari 

konsumen.  

c. Promosi penjualan (Sales Promotion) 

Promosi  penjualan  adalah  kegiatan  promosi  selain  periklanan,  

penjualan perorangan  maupun  publisitas  yang  bersifat  jangka  pendek  

dan  tidak dilakukan secara berulang serta tidak rutin, yang ditujukkan 

untuk mendorong penjualan, serta lebih mempercepat respon pasar yang 

ditargetkan.   

d. Publisitas dan Hubungan Masyarakat (Publicity and Public Relation)   

Publisitas  dan  hubungan  masyarakat  merupakan  stimulasi  non  

persoanal terhadap permintaan barang, jasa, ide, dan sebagainya dengan 

berita komersial yang berarti dalam media masa dan  tidak dibayar untuk 
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mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya.   

e. Informasi dari mulut ke mulut (Word of mouth) 

Dalam  hal  promosi  jasa,  peranan  orang  sangat  penting.  Pelanggan  

dekat dengan  penyampaian  pesan,  dengan  kata  lain  pelanggan  tersebut  

akan berbicara  kepada  pelanggan  lain  yang  berpotensial  tentang  

pengalamannya dalam menerima jasa tersebut.   

f.   Pemasaran Langsung (direct marketing) 

Pemasaran  ini merupakan  unsur  terakhir  dalam  bauran  komunikasi  

promosi ada  enam  area pemasaran  langsung  direct mail, mail order, 

direct  response, direct  selling,  telemarketing,  digital  marketing  

(Lupiyoadi  &  Hamdani, 2006:122). 

Berdasarkan  uraian  tersebut maka  komponen  bauran  promosi  

digunakan sebagai  indikator  promosi  pada  penelitian  ini  meliputi  :  

periklanan,  penjualan personal, promosi penjualan, publisitas dan hubungan 

masyarakat,  informasi dari mulut ke mulut,  dan pemasaran langsung. 

2.1.6. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan Kanuk  (2009: 112), keputusan pembelian adalah 

pemilihan  dari  dua  atau  lebih  alternatif  pilihan  keputusan  pembelian,  artinya 

bahwa  seseorang  dapat  membuat  keputusan,  harus  tersedia  beberapa  

alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana 

proses dalam pengambilan  keputusan  tersebut  itu  dilakukan. Keputusan  

pembelian  konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen.   
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Pola perilaku konsumen sangat terkait satu sama lain, khusus di sisi seperti 

kualitas,  harga  dan  pengambilan  keputusan  (Kumar,  dalam  Rajput,  et.al.  

2012: 486).  Menurut  Kotler  (2000:211)  proses  pembelian  yang  spesifik  

terdiri  dari urutan  kejadian  sebagai  berikut  :  pengenalan  masalah,  pencarian  

informasi, evaluasi  alternatif,  keputusan  pembelian,  dan  perilaku  pasca  

pembelian.  Tugas pemasar  adalah memahami  perilaku  pembeli  pada  tiap  

tahap  dan  pengaruh  apa yang  bekerja  dalam  tahap-tahap  tersebut.  Sikap  

orang  lain,  faktor  situasi  yang terantisipasi,  serta  resiko  yang  dirasakan  dapat  

mempengaruhi  keputusan pembelian,  demikian  pula  level  kepuasan  pasca  

pembelian  konsumen  dan tindakan perusahaan pasca pembelian. 

Untuk melakukan  pembelian,  konsumen  tidak  terlepas  dari  

karakteristik produk  baik mengenai  penampilan,  gaya, mutu  dan  harga  dari  

produk  tersebut. Penetapan  harga  oleh  penjual  akan  berpengaruh  terhadap  

perilaku  pembelian konsumen,  sebab    harga  yang  dapat  dijangkau  oleh  

konsumen  akan  cenderung membuat  konsumen  melakukan  pembelian  

terhadap  produk  tersebut (Tejdhakusuma, dkk. 2001:48) 

2.1.6.1. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kottler (2007:204-208) 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses pengambilan keputusan (Kottler 2007:204-208) 
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Keterangan : 

a. Pengenalan Masalah    

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal suatu masalah atau 

kebutuhan. Pengenalan  kebutuhan  dapat  diartikan  sebagai  persepsi  atas 

perbedaan  antara keadaan  yang diinginkan dan  situasi  aktual  yang 

memadai untuk  menggugah  dan  mengaktifkan  proses  keputusan.  

pemasar  perlu mengidentifikasi  stimulus  yang paling  sering 

menimbulkan minat konsumen pada suatu produk tertentu. 

b.  Pencarian Informasi  

Pencarian  merupakan  aktivitas  termotivasi  dari  pengetahuan  yang 

tersimpan dalam  ingatan atau perolehan  informasi dari lingkungan. 

Beberapa pencarian  tergantung  pada  kekuatan  dorongannya,  jumlah  

informasi  yang dimiliki,  kemudahan  dalam  memperoleh  informasi  

tambahan,  nilai  yang diberikan  kepada  informasi  tambahan,  serta    

kepuasan  yang  diperoleh konsumen. 

Sumber informasi konsumen terdiri dari empat kelompok, yaitu:  

1)  Sumber pribadi, keluarga, dan teman.  

2)  Sumber  komersial,  iklan,  tenaga  penjual,  pedagang,  perantara, 

pengemasan, dan demonstrasi.  

3)  Sumber umum, media massa, organisasi ranting konsumen.  

4)  Sumber pengalaman, penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 
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c. Evaluasi  alternatif   

Evaluasi alternatif merupakan  proses  dimana  suatu  alternatif  pilihan 

disesuaikan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Kompleksitas dari  evaluasi  akan bervariasi  secara dramatis  tergantung 

pada proses khusus yang diikuti konsumen dalam mengambil keputusan 

untuk dikonsumsi.Konsep dasar dalam proses evaluasi konsumen terdiri 

atas empat macam:  

1)  Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan.  

2)  Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk.  

3)  Konsumen memandang setiap produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan  yang  berbeda-beda  dalam  memberikan  manfaat  

dalam memuaskan kebutuhan.  

4)  Konsumen  mempunyai  sifat  yang  berbeda-beda  dalam  memandang 

atribut-atribut  yang  dianggap  relevan  dan  penting.  Konsumen  akan 

perhatian besar pada atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya. 

d. Keputusan membeli 

Setelah  menentukan  kepercayaan  terhadap  suatu  merek,  maka 

konsumen membentuk suatu maksud pembelian untuk membeli produk 

yang paling  disukai.  Adapun  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  

keputusan pembelian yaitu:  

1) Sikap atau Pendirian Orang Lain.  

Pendirian orang  lain dapat mengurangi  alternatif yang disukai  

seseorang terhadap suatu merek, tergantung pada: 
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a)  Intensitas dari pendirian negatif orang  lain  terhadap  alternatif 

merek yang disukai konsumen.  

b)  Motivasi konsumen untuk mengikuti keinginan orang lain. 

Preferensi seseorang  terhadap suatu merek akan  terus meningkat  jika 

orang  lain juga menyukai merek yang sama.   

2)  Situasi yang Diantisipasi  

Konsumen dalam hal ini membentuk suatu maksud pemberian atas  

dasar  faktor-faktor  seperti  adanya  pendapatan  keluarga  yang  

diharapkan, harga yang diharapkan serta manfaat yang diharapkan.   

e. Perilaku Pasca Pembelian   

Setelah membeli  produk,  konsumen  akan mengalami  level  kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk 

dibeli, melainkan  berlanjut  hingga  periode  pasca  pembelian.  Pemasar  

harus memantau  kepuasan  pasca  pembelian,  tindakan  pasca  pembelian,  

dan pemakain produk pasca pembelian.   

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami  ketidaksesuaian 

karena memperhatikan  fitur-fitur  tertentu  yang mengganggu atau 

mendengar hal-hal  yang  menyenangkan  tentang  merek  lain,  dan  akan  

selalu  siaga terhadap  informasi  yang mendukung  keputusannya. 

Komunikasi  pemasaran harus memasok keyakinan dan evaluasi yang 

mengukuhkan pilihan konsumen dan membantu dia merasa nyaman dengan 

merek (Kotler, 2007: 243-244). 



 

 

58 
 

Tugas pemasar  tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut 

hingga  periode  pasca  pembelian.  Pemasar  harus memantau  kepuasan  

pasca pembelian,  tindakan  pasca  pembelian,  dan  pemakaina  produk  pasca 

pembelian.  

2.1.6.2. Indikator Keputusan Pembelian 

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  empat  indikator  untuk  

menentukan keputusan pembelian yang diambil dari (Kotler, 2000:212), 

yaitu:  

a. Kemantapan pada sebuah produk  

Dalam  melakukan  pembelian,  konsumen  akan  memilih  salah  satu  

dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada 

kualitas, mutu, harga  yang  terjangkau,  dan  faktor-faktor  lain  yang  

dapat  memantapkan keinginan  konsumen  untuk membeli  produk  

apakah  produk  tersebut  benar-benar ingin digunakan atau dibutuhkan. 

b.  Kebiasaan dalam membeli produk  

Kebiasaan  konsumen  dalam  membeli  produk  juga  berpengaruh  

terhadap keputusan  pembelian.  Konsumen  merasa  produk  tersebut  

sudah  terlalu melekat  di  benak  mereka  karena  mereka  sudah    

merasakan  manfaat  dari produk  tersebut. Oleh  karena  itu,  konsumen  

akan merasa  tidak  nyaman  jika mencoba  produk  baru  dan  harus 

menyesuaikan  diri  lagi. Mereka  cenderung memilih produk yang sudah 

biasa digunakan. 
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c.  Memberikan rekomendasi kepada orang lain  

Dalam  melakukan  pembelian,  jika  konsumen  mendapatkan  manfaat  

yang sesuai dengan sebuah produk, mereka pasti  akan 

merekomendasikan produk tersebut  dengan  orang  lain. Mereka  ingin  

orang  lain  juga merasakan bahwa produk tersebut sangat bagus dan lebih 

baik dari produk lain.  

d.  Melakukan pembelian ulang  

Kepuasan konsumen dalam menggunakan sebuah produk akan 

menyebabkan konsumen  melakukan  pembelian  ulang  produk  tersebut.  

Mereka  merasa produk  tersebut  sudah  cocok  dan  sesuai  dengan  apa  

yang mereka  inginkan dan harapkan. 

Menurut Kotler  dan Keller  (dalam  Sudarsono  dan Kurniawati,  

2013:20)  

proses  pengambilan  keputusan  pembelian  yang  akan  dilakukan  oleh  

konsumen  

merupakan indikator keputusan pembelian, yaitu :  

a.  Pengenalan  masalah:  ketika  konsumen  mengenali  adanya  masalah  

atau kebutuhan.  

b.  Kebutuhan itu akan digerakkan oleh rangsangan dari dalam maupun 

dari luar dirinya.  

c.  Pencarian informasi:  tahap  ini  merupakan  tahapan  yang  

merangsang konsumen untuk mencari informasi lebih banyak mengenai 

suatu produk. 
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d.  Evaluasi alternatif: pada tahapan ini konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi  merek  alternatif  dalam  menentukan  

peringkat  produk  untuk dipilih.  

e.  Keputusan pembelian: keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  berkaitan  

dengan  persepsi konsumen  tentang  merek  yang  dipilih.  Sedangkan  

faktor  eksternal  adalah sikap orang lain dan situasi yang tak terduga. 

f.  Perilaku  pasca  pembelian:  kepuasan  konsumen  harus  dipantau  dari  

mulai pasca  pembelian,  tindakan  pasca  pembelian  dan  pemakaian  

produk  pasca pembelian. 

Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  indikator  keputusan  

pembelian digunakan  pada  penelitian  ini  meliputi  :  Kemantapan  pada  

sebuah  produk, kebiasaan  dalam  membeli  produk,  merekomendasikan  

kepada  orang  lain, melakukan pembelian ulang. 

2.2.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan beberapa teori-teori atau temuan-temuan melalui 

hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan 

dapat dijadikan sebagai data pendukung. Suatu penelitian pasti 

membutuhkan banyak masukan dari beberapa penelitian terdahulu ataupun 

jurnal-jurnal yang sama berguna untuk mempermudah penyusunan 

penelitian. 
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Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menguji tentang 

Pengaruh Persepsi Generasi Langgas Tentang Kualitas, Inovasi, Harga, Serta 

Promosi Pada Batik Terhadap Keputusan Pembelian Di Era Digital : 

1. Pada penelitian Ansir Ali Rajput, Sabir Hussain Kalhoro, Raja Wasif, 

Mohammad Ali Jinnah University Islam Abad (2012) dengan judul 

“Impact of Product and Quality On Consumer Buying Behavior: Evidence 

from Pakistan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harga dan Kualitas 

Produk berpengaruh pada perilaku konsumen untuk membeli. 

2.  Penelitian dari Ritawati Tedjakusuma, Sri Hartini,  Muryani (2001) 

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Air Minum Mineral Di Kota Surabaya”. 

Hasil penelitian menunjukkan Faktor pendidikan, penghasilan, harga, 

kualitas, distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap perilaku konsumen 

dalam pembelian. 

3.  Penelitian dari Vasanth Kiran, Mousumi Majumdar, Krishna Kishore 

Vanguard Business school (2012)  dengan judul “Innovation in In-Store 

Promotions: Effects, on Consumer Purchase Decision”. Hasil penelitian 

menunjukkan Inovasi promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

4.  Penelitian dari Abideen, Z dan Saleem, S (2011) dengan judul “Effective 

Advertising and its Influence On Consumer Buying Behavior”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan Environmental response, emotional response, 

berpengaruh terhadap consumer buying behavior. 
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5. Penelitian dari Tamamudin (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Pengenalan Merek, Persepsi Kualitas, Harapan Kosnumen dan Inovasi 

Produk Terhadap Keputusan Membeli Dan Dampaknya Pada Loyalitas 

Konsumen”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengenalan merek, 

persepsi kualitas, harapan konsumen dan inovasi produk berpengaruh 

terhadap keputusan membeli. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, menguji 

tentang Pengaruh Persepsi Generasi Langgas Tentang Kualitas, Inovasi, 

Harga, Serta Promosi Pada Batik Terhadap Keputusan Pembelian Di Era 

Digital. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1. Hasil Penelitian 

Terdahulu. 
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Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu  

Nama& Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Alat Analisis  Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan  

AnsirAli Rajput, 

Sabir Hussain 

Kalhoro, Raja 

Wasif, Mohammad 

Ali Jinnah 

University 

Islamabad (2012) 

Impact of Product and 

Quality On Consumer 

Buying Behavior: 

Evidence from 

Pakistan 

Dependen: Perilaku 

Konsumen Membeli 

 

Independen: Harga 

dan Kualitas Produk 

Teknik Analisis 

Data: deskriptif 

dan analisis 

inferensial 

(regresi) 

Harga dan Kualitas 

Produk berpengaruh 

pada perilaku 

konsumen untuk 

membeli. 

Variabel 

independen: harga 

dan kualitas produk, 

Dependen: 

Keputusan 

pembelian 

Ritawati 

Tedjakusuma, Sri 

Hartini, Muryani 

(2001) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Perilaku Konsumen 

Dalam Pembelian air 

Minum Mineral Di 

Kota Surabaya 

Dependen: Perilaku 

konsumen 

 

Independen: Faktor 

pendidikan, 

penghasilan, harga, 

kualitas, distribusi, 

dan promosi. 

Teknik Analisis 

Data: analisis 

inferensial 

(regresi) 

Faktor pendidikan, 

penghasilan, Harga, 

kualitas, distribusi, 

dan promosi 

berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen 

dalam pembelian. 

Variabel 

Independen: harga, 

kualitas,dan promosi 

Dependen: 

keputusan 

pembelian 

Vasanth Kiran, 

Mousumi 

Majumdar, Krishna 

Kishore Vanguard 

Business School 

(2012) 

Innovation in In-store 

Promotions: Effects, 

on Consumer 

Purchase Decision 

Dependen: Keputusan 

pembelian konsumen 

 

Independen: Inovasi 

dan promosi 

 

Teknik Analisis 

Data: Analisis 

SEM 

Inovasi promosi 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen. 

Variabel 

Independen: 

inovasidan promosi 

Independen: 

keputusan pembelian 

- 

Abideen, Z dan 

Saleem, S (2011) 

Effective Advertising 

and its Influence on 

Dependen: Consumer 

buying behavior 

Teknik Analisis: 

Multiple 

Environmental 

response, Emotional 

- Dependen: 

keputusan 
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Consumer Buying 

Behavior 

 

Independen: 

Environmental 

response, Emotional 

response 

Regression response, berpengaruh 

terhadap consumer 

buying behavior. 

pembelian 

Tamamudin (2012) Analisis Pengaruh 

Pengenalan Merek, 

Persepsi Kualitas, 

Harapan Konsumen 

dan Inovasi Produk 

Terhadap Keputusan 

Membeli Dan 

Dampaknya Pada 

Loyalitas Konsumen 

Dependen: Keputusan 

Membeli  

 

Independen: 

Pengenalan merek, 

persepsi kualitas, 

harapan konsumen 

dan inovasi produk 

Teknik Analisis 

Data: Analisis 

inferensial 

(regresi) 

Pengenakan merek, 

persepsi kualitas, 

harapan konsumen 

dan inovasi produk 

berpengaruh terhadap 

keputusan membeli. 

Variabel 

Independen: Persepsi 

kualitas, dan inovasi 

produk 

Dependen: 

Keputusan 

pembelian 

- 
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2.3.   Kerangka Pemikiran 

Persaingan  pasar  semakin  hari  semakin  kuat,  keputusan  pembelian 

konsumen  sangatlah  penting  dalam  tujuan  utama  dari  suatu  perusahaan. 

Perusahaan  harus  berusaha  untuk  mempertahankan  keputusan  pembelian 

konsumen  yang  telah  ada  dengan  menjaga  kepuasan  yang  telah  tercipta,  

di samping  itu perusahaan  juga harus  berusaha untuk memperoleh konsumen  

yang baru. Dengan  adanya  peningkatan  jumlah  konsumen, maka  akan 

meningkatkan pendapatan yang diterima perusahaan.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka upaya yang  harus  dilakukan  

perusahaan  dalam  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan konsumen  serta 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan melakukan  

strategi  pemasaran  yang  tepat  dan  terarah,  seperti  meningkatkan kualitas, 

inovasi, harga, dan melakukan promosi produk untuk dapat menghadapi 

persaingan yang ketat pada saat ini. 

Persepsi kualitas merupakan penilaian pelanggan terhadap keunggukan 

atau superioritas produk secara keseluruhan (Tjiptono, 2005). Persepsi kualitas 

didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen terhadap kualitas produk. 

Persepsi kualitas biasanya didasarkan pada dimensi-dimensi yang termasuk 

dalam karakteristik kualitas produk sepeti kehandalan, ketahanan, dan 

sebagainya. 

Adanya inovasi  produk  yang  merupakan  pusat  dari  keberhasilan  

suatu  bisnis,  di  mana sebagai  perusahaan  yang  menerapkan  struktur  dan  

strategi  yang  memusatkan pemilihan  waktu  pengembangan  teknologi  dan  



 

 

66 
 

persaingan.  Persaingan  yang semakin  ketat  dan  konsumen  yang  semakin  

kritis  dalam  memilih  produk, menuntut  perusahaan  untuk  lebih  inovatif  

dalam   menghasilkan    suatu    produk, dengan  kata  lain  perusahaan    harus 

mampu   menawarkan    produk    baru  yang berbeda dan jauh lebih baik 

dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. 

 Inovasi akan  meningkatkan  nilai  tambah  dari  suatu  produk,  inovasi  

akan  menciptakan suatu produk baru yang dapat memberikan solusi yang lebih 

baik bagi pemecahan masalah  yang  dihadapi  konsumen.  Inovasi  harus  

mampu  membuat  produk berbeda  di  mata  konsumen  sehingga  konsumen  

lebih  tertarik  membeli  produk tersebut  dibandingkan  produk  pesaing.  Jika  

perusahaan  dapat  memperhatikan desain  serta  membuat  inovasi  baru  maka  

pelanggan  akan  merasa  puas  dalam menggunakan produk tersebut. 

Faktor  harga  sangat  erat  kaitannya  dengan keputusan  pembelian  

konsumen,  dengan  harga  yang  terjangkau,  harga  bersaing dan  harga  sesuai  

kualitas  yang  diberikan  oleh  perusahaan  dapat menjadi  sarana dalam 

keputusan pembelian konsumen. hal ini dikarenakan jika adanya pelayanan 

yang  baik  dari  perusahaan  maka  pelanggan  akan  merasakan  adanya  

perlakuan lebih  yang  diberikan  perusahaan  terhadap  konsumen. 

Disamping itu adanya faktor  promosi  merupakan  salah  satu  aspek  

yang  penting  dalam  manajemen pemasaran  karena  dengan  promosi  bisa 

membuat  konsumen  yang  semula  tidak tertarik  terhadap  suatu  produk  bisa  

berubah  fikiran  dan  menjadi  tertarik  pada produk  tersebut.   



 

 

67 
 

Secara  grafis  hubungan  kualitas, inovasi, harga, promosi produk  dan  

keputusan pembelian dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

2.4.  Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan serta jawaban sementara 

terhadap masalah yang masih timbul dan bersifat praduga karena masih harus 

dibuktikan kebenarannya dengan melalui data yang terkumpul. Hipotesis yang 

diuji melalui penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan dari pengaruh variabel bebas yaitu persepsi kuaitas, inovasi, harga 

serta promosi terhadap variabel terikat Keputusan Pembelian. Adapun beberapa 

hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Kualitas (X1) 

Inovasi  (X2) 

Harga (X3) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

Promosi (X4) 
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2.4.1. Pengaruh Antara Persepsi Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Persepsi kualitas merupakan penilaian pelanggan terhadap keunggulan 

atau superioritas produk secara keseluruhan (Tjiptono, 2005). Persepsi kualitas 

didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen terhadap kualitas produk. 

Persepsi kualitas biasanya didasarkan pada dimensi-dimensi yang termasuk 

dalam karakteristik kualitas produk seperti kehandalan, ketahanan, dan 

sebagainya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Choy Johnn Yee dan Ng 

Cheng San (2011) yang mengungkapkan adanya keterhubungan yang 

signifikan antara persepsi tentang kualitas produk dan keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan variabel persepsi kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian. 

2.4.2. Pengaruh Antara Persepsi Inovasi Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian 

 Inovasi merupakan  pusat  dari  keberhasilan  suatu  bisnis,  di  mana 

sebagai  perusahaan  yang  menerapkan  struktur  dan  strategi  yang  

memusatkan pemilihan  waktu  pengembangan  teknologi  dan  persaingan. 

Inovasi akan  meningkatkan  nilai  tambah  dari  suatu  produk,  inovasi  akan  

menciptakan suatu produk baru yang dapat memberikan solusi yang lebih baik 

bagi pemecahan masalah  yang  dihadapi  konsumen. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Munifah, Endah Pri 

Ariningsih, dan Wijayanti (2014) yang mengungkapkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara persepsi tentang inovasi produk dan keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan variabel persepsi inovasi 

produk terhadap keputusan pembelian. 

2.4.3. Pengaruh Antara Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Faktor  harga  sangat  erat  kaitannya  dengan keputusan  pembelian  

konsumen,  dengan  harga  yang  terjangkau,  harga  bersaing dan  harga  sesuai  

kualitas  yang  diberikan  oleh  perusahaan  dapat menjadi  sarana dalam 

keputusan pembelian konsumen. hal ini dikarenakan jika adanya pelayanan 

yang  baik  dari  perusahaan  maka  pelanggan  akan  merasakan  adanya  

perlakuan lebih  yang  diberikan  perusahaan  terhadap  konsumen. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tedjakusuma, dkk (2001), dan 

Rajput, et. al. (2012) yang mengungkapkan bahwa variabel harga berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian secara signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H3 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara variabel harga terhadap 

keputusan pembelian. 
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2.4.4. Pengaruh Antara Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Adanya faktor  prromosi  merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting  

dalam  manajemen pemasaran  karena  dengan  promosi  bisa membuat  

konsumen  yang  semula  tidak tertarik  terhadap  suatu  produk  bisa  berubah  

fikiran  dan  menjadi  tertarik  pada produk  tersebut.   

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tedjakusuma, dkk (2001), Kiran, 

et. al. (2012), dan Niazi, et. al. (2012) yang mengungkapkan bahwa variabel 

promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian secara signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H4 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara variabel promosi 

terhadap keputusan pembelian. 

  


