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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen 

Menurut Firmansyah (2018:4)  manajemen adalah seni dan ilmu perencanan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

Manajemen adalah proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak 

dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi bisnis, organisasi sosial, 

organisasi pemerintahan dan sebagainya (Effendi, 2014). 

Menurut Kristiawan dkk (2017) manajemen merupakan ilmu dan seni dalam 

mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber 

daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen 

agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 

2.1.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen menurut Dessler (2015) yaitu: 

1. Fungsi perencanaan 

Meliputi tugas menyusun dan mengatur rencana kegiatan masa depan, 

meliputi rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 

rencana kegiatan dan penetapan tujuan yang ingin dicapai. 

2. Fungsi pengorganisasian 

Termasuk tugas yang akan dilaksanakan, orang yang melaksanakan 

tugas, bagaimana mengelompokkan tugas, siapa yang memimpin kepada 

siapa, dan kemana keputusan harus dibuat. 

3. Fungsi kepemimpinan 

Karena suatu organisasi terdiri dari orang-orang, manajer mempunyai 

tanggung jawab untuk mengarahkan dan memimpin mengkoordinasikan 

orang-orang ini. Ketika mereka membimbing, memotivasi, memilih saluran 

komunikasi yang efektif atau menyelesaikan konflik antara anggota, inilah 

fungsi kepemimpinan manajer. 

4. Fungsi pengendalian 

Setelah menetapkan tujuan, membuat rencana, menjelaskan pengaturan 

struktural, dan mempekerjakan dan melatih personal, motivasi dan fungsi 

kontrol masih ada yang tidak benar untuk memastikan bahwa semuanya 

berjalan sebagai manajer harus mengawasi kinerja organisasi. 
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2.1.1.3 Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2017:4) menjelaskan manajemen pemasaran 

ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan 

membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2011:2), manajemen pemasaran merupakan sistem total 

aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, dan 

mendistribusikan produk, jasa dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan 

pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional. 

Menurut Kotler dan Keller (2011:6) dalam buku Manajemen Pemasaran 

edisi 13, manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang umum. 

Menurut Daryanto (2011:1) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses 

sosial dana manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan mencipatkan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain. 

Dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu dalam melakukan aktivitas 

perencanaan, penetapa harga, dan pendistribusian produk kepada pasar sasaran 

untuk mencapai kepuasan pelanggan yang merpakan tujuan dari organisasi.  

Pemasaran sangat berperan penting terhadap kelangsungan bisnis, seperti 

menentukan target pasar yang tepat, menentukan harga produk yang sesuai dan 

dapat dijangkau oleh target pasar, hingga menentukan cara mengemas produk atau 

jasa agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. 

2.1.2 Bauran Pemasaran 

2.1.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

Menurut Malau (2017:10), bauran pemasaran adalah intergrasi perencanaan 

kegiatan pemasaran melalui empat komponen, yaitu produk, harga, promosi dan 

penyalur yang digabungan bersama-sama. 

1. Produk 

Produk adalah barang nyata atau tidak nyata yang dapat dijual kepada 

orang lain. Aspek produk yang diciptakan itu dapat di spesifikasi dengan 

benda atau jasa. 

2. Harga 

Ini mengacu pada jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli agar 

mendapat produk yang kita jual. Hal ini merupakan proses menetapkan nilai 

produk dalam bentuk harga moneter. 
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3. Promosi 

Promosi adalah aspek informasi produk kepada konsumen. Ini termasuk 

periklanan, promosi penjualan, publisitas, hubungan masyarakat, 

sponsorship, yang mengacu pada berbagai metode untuk mempromosikan 

produk, merek, atau perusahaan. 

4. Penyalur atau Distribusi 

Mengacu pada penyaluran produk agar sampai ke pelanggan. Misalnya, 

orang yang menjual langsung kepada pembeli atau ritel. Penyalur ini 

kadang-kadang disebut juga tempat jualan, mengacu pada saluran dimana 

suatu produk atau jasa dapat diperoleh oleh konsumen. 

2.1.3 Promosi 

2.1.3.1 Pengertian Promosi 

Menurut Tjiptono (2015:387) promosi merupakan elemen bauran pemasaran 

yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

kembali konsumen akan merek dan produk perusahaan. 

Sedangkan menurut menurut Diyatma (2017) promosi adalah salah satu 

unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk 

memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan promosi merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam memasarkan produk atau jasa sehingga dapat 

menarik untuk membeli produk tersebut, kegiatan promosi harus dirancang 

semenarik mungkin dan informasi yang disampaikan harus mudah di mengerti oleh 

masyarakat agar orang yang membacanya dapat tertarik dan mudah dimengerti. 

2.1.3.2 Tujuan Promosi 

Menurut Tjiptono (2015 : 387) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan 

promosi tentu tujuan utamanya adalah untuk mencari laba, pada umumnya kegiatan 

promosi harus mendasarkan kepada tujuan sebagai berikut : 

1. Menginformasikan 

Kegiatan promosi yang bertujuan untuk berusaha menginformasikan 

konsumen akan merek atau produk tertentu baik itu produk maupun merek 

baru atau produk dan merek yang sudah lama tetapi belum luas terdengar 

oleh konsumen. 

2. Membujuk 

Kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan mendorong konsumen 

untuk melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan. Perusahaan lebih 

mengutamakan penciptaan kesan positif kepada konsumen agar promosi 

dapat berpengaruh terhadap perilaku pembeli dalam waktu yang lama.  

3. Mengingatkan 
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Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan untuk 

mempertahankan merek produk di hati masyarakat, dan mempertahankan 

pembeli yang akan melakukan transaksi pembelian secara terus-menerus. 

2.1.3.3 Bauran Promosi 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014:429) bauran promosi adalah perpaduan 

spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjual personal, dan 

sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan, gabungan 

dari alat-alat promosi yang dirancang untuk mencapai tujuan serta memberikan 

informasi yang mengarahkan konsumen untuk terbujuk melakukan pembelian. 

Berdasarkan pendapat Kotler dan Amstrong (2014:429) di atas maka dapat 

dijelaskan beberapa dimensi dari bauran promosi sebagai berikut : 

1. Periklanan (Advertising) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014:429) menyatakan periklanan 

merupakan bentuk presentasi dan promosi nonpribadi tentang ide barang 

dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu, yaitu tidak hanya perusahaan 

saja tetapi juga lembaga- lembaga non laba (seperti lembaga pemerintahan, 

perguruan tinggi, dan sebagainya) dan individu-individu. Iklan adalah media 

promosi berupa pesan yang disampaikan kepada khalayak luas dengan 

tujuan untuk menawarkan suatu produk atau jasa melalui sebuah media yang 

dapat membujuk untuk membeli. 

2. Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014:429) memberikan pengertian 

penjualan perseorangan merupakan presentasi lisan dalam suatu percakapan 

dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan menciptakan penjualan. 

Penjualan perseorangan merupakan media promosi yang tepat untuk 

peusahaan dalam menjalin hubungan yang baik dengan para konsumennya. 

salah satu tujuan tenaga penjual adalah melakukan penjualan dengan 

bertemu langsung dimana seorang penjual dari suatu perusahaan langsung 

menemui nasabah untuk menawarkan produknya. 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014:429) memberikan pengertian 

promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk meningkatkan 

pembelian atau penjualan suatu barang atau jasa di mana pembelian 

diharapkan dilakukan sekarang juga. Kegiatan promosi yang termasuk 

dalam promosi penjualan ini misalnya pemberian kupon, obral, kontes, 

pameran dan lain-lain. 

4. Hubungan Masyarakat (Public Relation and Publicity) 
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Menurut Kotler dan Amstrong (2014:429) memberikan pengertian 

hubungan masyarakat berfungsi menumbuhkan hubungan baik anata 

segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan 

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua ini bertujuan 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan penengertian dan kemauan baik 

publiknya serta memperoleh opini publik yang menguntungkan. hubungan 

masyarakat adalah berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan 

dan/atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014:429) memberikan pengertian 

pemasaran langsung merupakan hubungan langsung dengan konsumen 

secara individual yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan langsung 

dan menumbuhkan hubungan pelanggan yang langgeng. Dalam pemasaran 

langsung, pihak perusahaan/penjual cenderung mendatangai langsung 

konsumen untuk menawarkan produk atau jasa mereka. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa bauran promosi 

merupakan program komunikasi pemasaran total sebuah perusahaan yang terdiri dari 

periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan 

pemasaran langsung yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya. 

2.1.4 Iklan 

2.1.4.1 Pengertian Iklan 

Menurut Kotler, Philip & Armstrong (2011:97), periklanan adalah segala 

bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Sedangkan menurut Kasali (2011:9) 

mendefinisikan periklanan adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-

pesan visual”. 

Menurut Lukitaningsih (2013) iklan ialah kegiatan yang digunakan 

seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pikiran 

orang lain pada suatu tujuan tertentu dengan menggunakan media tertentu. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian periklanan diatas dapat 

disimpulkan bahwa periklanan merupakan suatu bentuk komunikasinonpersonal 

mengenai suatu barang atau jasa maupun ide sponsor tertentu yang dikeluarkan 

hanya untuk kegiatan tersebut. Secara sederhana periklanan didefinisikan sebagai 

pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat 

media. 
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2.1.4.2 Tujuan Iklan 

Menurut Kotler (2011:155) kemungkinan tujuan periklanan adalah : 

1. Memberi Informasi  

a. Menginformasikan pasar tentang produk baru 

b. Mengemukakan kegunaan baru sebuah produk 

c. Menginformasikan perubahan harga ke pasar 

d. Menjelaskan cara kerja produk 

e. Menggambarkan jasa yang tersedia 

f. Memperbaiki kesan yang salah 

g. Mengurangi keraguan pembeli 

h. Membangun citra perusahaan 

2. Membujuk 

a. Membangun preferensi merek 

b. Mendorong agar beralih ke merek Anda 

c. Mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk 

d. Membujuk pembeli untuk membeli sekarang  

e. Membujuk pembeli untuk menerima kunjungan 

3. Mengingatkan 

a. Mengingatkan pelanggan bahwa produk bisa saja dibutuhkan dalam 

waktu dekat 

b. Mengingatkan pelanggan dimana harus membeli produk 

c. Agar produk tetap diingat pelanggan walaupun penjualan sedang sepi 

d. Menjaga agar kesadaran akan produk tetap menjadi hal utama 

2.1.4.3 Indikator Iklan 

Menurut Kotler (2011:157), periklanan bertujuan untuk membangun 

kesadaran akan pentingnya suatu produk atau jasa, membantu meyakinkan 

pelanggan dalam membeli dan membedakan suatu produk/jasa tersebut dengan 

produk/jasa yang lain. Indikator iklan mengacu pada pendapat Wibisono (2012) 

sebagai berikut: 

1. Dapat Menimbulkan Perhatian 

Iklan yang ditayangkan hendaknya dapat menarik perhatian pemirsa, 

oleh karena itu iklan harus dibuat dengan gambar yang menarik, tulisan dan 

kombinasi warna yang serasi dan mencolok, serta kata-kata yang 

mengandung janji, jaminan, serta menunjukkan kualitas produk yang 

diiklankan. 

2. Menarik 

Iklan yang diberikan kepada pemirsa harus dapat menimbulkan perasaan 

ingin tahu dari konsumen untuk mengetahui merek yang diiklankan lebih 
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mendalam, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan fitur iklan yang 

terkenal disertai dengan alur cerita yang menarik perhatian. 

3. Dapat Menimbulkan Keinginan 

Selain dapat menimbulkan perhatian dan menarik, sebuah iklan yang 

baik juga seharusnya dapat menimbulkan keinginan dalam diri konsumen 

untuk mencoba merek yang diiklankan. Dalam hal ini, penting bagi 

perusahaan untuk mengetahui motif dari pembelian konsumen, sebab 

dengan mengetahui motif dari pembelian konsumen, perusahaan dapat 

mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan 

melalui manfaat yang ditawarkan lewat iklan, perusahaan berharap untuk 

dapat mempengaruhi sikap konsumen, yang pada akhirnya dapat mendorong 

atau menimbulkan keinginan konsumen untuk mencoba merek yang 

diiklankan. 

4. Menghasilkan Suatu Tindakan 

Setelah timbul keinginan yang kuat, maka konsumen akan mengambil 

tindakan untuk membeli merek yang diiklankan. Dan jika konsumen merasa 

puas dengan produk dari merek tersebut, maka konsumen akan 

mengkonsumsi atau melakukan pembelian ulang produk tersebut. 

2.1.5 Brand Image 

2.1.5.1 Pengertian Brand Image 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:80) menyatakan Brand Image adalah 

himpunan keyakinan konsumen mengenai berbagai merek. Brand Image atau Brand 

description merupakan deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap 

merek tertentu. 

Menurut Tjiptono (2014:68) bahwa Brand Image atau citra merek adalah 

merupakan serangkaian asosiasi yang dipersepsikan oleh individu sepanjang waktu, 

sebagai hasil pengalaman langsung maupun tidak langsung atas sebuah merek.  

Sedangkan, Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Saputri (2014:184) brand 

image adalah persepsi yang bertahan lama, dibentuk melalui pengalaman dan 

bersifat relative konsisten. Oleh karena itu, sikap dan tindakan konsumen terhadap 

suatu brand image merupakan salah satu unsur penting yang mendorong konsumen 

untuk membeli sebuah produk. 

Berdasarkan menurut ahli diatas dapat di deskripsikan bahawa brand image 

merupakan pemahan konsumen terhadap merk tersebut. Pemahan secara 

keseluruhan terhadap merk tidak hanya tentang pemberian nama yang baik terhadap 

produk tetapi cara memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen agar ingat 

akan sebuah memori dalam membentuk suatu persepsi akan suatu produk tersebut. 
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2.1.5.2 Faktor-faktor Pembentuk Brand Image 

Menurut Aaker (2012) mengemukakan pentingnya faktor lingkungan dan 

personal sebagai awal terbentuknya suatu brand image, karena faktor lingkungan 

dan personal mempengaruhi persepsi seseorang. Faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi adalah atribut-atribut teknis yang ada pada suatu produk dimana 

faktor ini dapat dikontrol oleh produsen, selain itu juga, sosial budaya termasuk 

dalam faktor ini. Faktor personal adalah kesiapan mental konsumen untuk 

melakukan proses persepsi, pengalaman konsumen sendiri, mood, kebutuhan serta 

motivasi konsumen. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2012) menyebutkan faktor-faktor 

pembentuk brand image adalah sebagai berikut :  

1. Kualitas 

Berkaitan dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh produsen dengan 

merek tertentu. 

2. Dapat Dipercaya atau Diandalkan 

Berkaitan dengan pendapat dan kesepakatan yang dibentuk oleh 

masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. 

3. Kegunaan 

Berkait dengan fungsi dari suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh 

konsumen. Pelayanan yang berkaitan dengan tugas produsen dalam 

melayani konsumennya. 

4. Resiko 

Berkaitan dengan untung rugi yang dialami oleh konsumen. 

5. Harga 

Berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang 

yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk, juga dapat 

mempengaruhi citra jangka panjang. 

6. Image 

Berupa pelanggan, kesempatan dan informasi yang berkaitan dengan 

suatu merek dari produk tertentu. 

2.1.5.3 Indikator Brand Image 

Menurut Sulistyari (2012:4) menyebutkan bahwa indikator-indikator yang 

membentuk brand image, antara lain adalah : 

1. Citra Korporat 

Merupakan citra yang ada dalam perusahaan itu sendiri, Perusahaan 

sebagai organisasi berusaha membangun imagenya dengan tujuan tak lain 

agar nama perusahaan ini bagus, sehingga akan mempengaruhi segala hal 

mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 
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2. Citra Produk 

Citra konsumen terhadap suatu produk yang dapat berdampak positif 

maupun negatif yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan 

konsumen. Image dari produk dapat mendukung terciptanya sebuah brand 

image atau citra dari merek tersebut. 

3. Citra Pemakai 

Dapat dibentuk langsung dari pengalaman dan kontak dengan pengguna 

merek tersebut. Manfaat adalah nilai pribadi konsumenyang diletakkan 

terhadap atribut dari produk atau layanan yaitu apa yang konsumen pikir 

akan mereka dapatkan dari produk atau layanan tersebut. 

2.1.6 Perilaku Konsumen 

2.1.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Pater dan Olson (2013:6), perilaku konsumen sebagai dinamika 

interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan dimana manusia 

melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. 

Menurut Zaldman dalam Fitria dan Yani (2013:108)  perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan, proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, 

kelompok dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau 

lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan dan 

sumber-sumber lainnya. 

Menurut Kotler dan Keller (2016:179), yaitu perilaku konsumen sebagai 

studi tentang bagaimana tindakan individu, organisasi, dan kelompok dalam 

membeli, memilih dan menggunakan ide, produk maupun jasa dalam memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong 

tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, 

menghabiskan produk dan jasa, dan setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan 

mengevaluasi. 

Adapun pendapat PANJAITAN et al., (2021:928) “Companies should also 

pay attention to customer satisfaction, because customer satisfaction is the company 

goal. Therefore, companies should innovate to maintain customer satisfaction. 

Companies should work in accordance with the vision, mission, and goals that have 

been previously planned”. Yang artinya “ Perusahaan harus memperhatikan 

kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan adalah tujuan perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan harus berinovasi untuk sesuai visi,misi, dan tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya”. 
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2.1.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal dari 

lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, 

kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan 

keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Ruyatnasih, et al. (2013) dalam Miauw (2016), berikut ini adalah 

penjelasan mengenai faktor-faktor perilaku konsumen : Faktor kebudayaan 

mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku 

konsumen. 

1. Faktor Kebudayaan, terdiri dari : 

1. Budaya 

Determinan dasar dari keinginan dan perilaku seorang konsumen atau 

faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seorang 

konsumen. 

2. Sub Budaya 

Tiap budaya memiliki sub budaya yang lebih kecil, atau kelompok 

orang dengan sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi 

hidup yang sama, yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik. 

3. Kelas Sosial 

Susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat 

yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial, terdiri dari : 

a. Kelompok Referensi 

Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung ataupun tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

b. Keluarga 

Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat. Anggota keluarga pembeli dapat memberikan pengaruh yang 

kuat terhadap perilaku pembeli. 

c. Peran dan Status 

Orang berpartisipasi dalam banyak kelompik, keluarga, klub, maupun 

organisasi. Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dalam 

segi peran dan status.  
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3. Faktor Pribadi, terdiri dari : 

a. Usia dan tahap hidup 

Usia dan tahap hidup orang akan mengubah produk atau jasa yang 

mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang 

akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibelinya. 

c. Keadaan ekonomi 

Merupakan hal yang juga mempengaruhi pilihan produk. 

d. Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang 

bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya. 

e. Kepribadian dan konsep diri 

Sekumpulan sifat psikologis manusia yang mennyebabkan respon yang 

relatif konsistem dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan 

(termasuk perilaku pembelian). 

4. Faktor Psikologi, terdiri dari :  

a. Motivasi 

Merupakan suatu penggerak atau dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan dan mencapai suatu tujuan. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi, siap untuk bertindak. Bagaimana 

seseorang yang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap situasi tertentu. 

c. Pembelajaran 

Meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 

d. Sikap 

Evaluasi, perasaam emosi, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada 

seseorang terhadap objek atau gagasan tertentu. 

2.1.7 Motivasi Konsumen 

2.1.7.1 Pengerian Motivasi Konsumen 

Motivasi adalah keadaan alam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai sesuatu tujuan 

(Dharmesta dan Handoko, 2012 : 77). Motivasi yang ada pada seseorang akan 

mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran 

kepuasan. 
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Menurut Heldrachman dan Husnan, (2012) juga berpendapat motivasi 

merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi konsumen agar melakukan 

sesuatu. 

Menurut Santoso dan Purwanti (2013) dalam Miauw (2016) motivasi 

merupakan suatu penggerak atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan 

dan mencapai suatu tujuan. 

Jadi disimpulkan bahwa motivasi konsumen adalah keinginan dalam diri 

individu yang mendorong mereka untuk bertindak dalam mencapai tujuan yang di 

inginkan. 

2.1.7.2 Indikator Motivasi Konsumen 

Menurut (Kotler dan Keller, 2012) menyatakan bahwa indikator dari 

motivasi konsumen pada produk dapat diukur berdasarkan : 

1. Dorongan kebutuhan akan memiliki produk 

2. Dorongan kebutuhan akan menggunakan produk 

3. Dorongan untuk menunjang penampilan 

4. Dorongan akan tren yang sedang terjadi di lingkungan sosial 

5. Dorongan kegemaran akan produk. 

2.1.8 Minat Beli Konsumen 

2.1.8.1 Pengertian Minat Beli Konsumen 

Menurut Durianto (2013) minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan 

dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

Minat beli (Willingness to buy) merupakan bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap dimana konsumen 

membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang tergabung dalam 

perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu 

alternatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli 

suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan (Pramono, 

2012:136). 

Menurut Kotler dan Keller (2012:170), menyatakan bahwa dalam tahapan 

evaluasi alternatif, seorang konsumen akan membentuk pilihan berdasarkan pada 

merek, merek yang ada di dalam kumpulan pilihannya atau dapat juga berdasarkan 

pada minat untuk membeli merek yang paling disukai. 

2.1.8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Menurut Nitisuastro (2012: 159) minat beli dapat ditingkatkan dengan 

memperhatikan beberapa faktor, yaitu:  
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1. Faktor Internal 

Berupa faktor psikologi, merupakan faktor pendorong yang berasal dari 

dalam diri konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan 

sikap yang ada di dalam diri masing-masing individu. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor budaya dan sosial, merupakan proses dimana perilaku seseorang 

dipengaruhi orang lain dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Seperti 

budaya, demografi, keluarga, status sosial dan kelompok acuan. 

3. Pemberdayaan Bauran Pemasaran 

Faktor ini berasal dari perusahaan yang menjadi produsen terhadap 

produk yang digunakan oleh konsumen. Terdiri dari produk, harga, promosi, 

dan juga distribusi. 

2.1.8.3 Indikator Minat Beli Konsumen 

Menurut Ferdinand (2011) dalam Penelitian Gozali (2021), Adapun 

indikator-indikator minat beli, sebagai berikut : 

1. Minat Transaksional 

Kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

2. Minat Refrensial 

Kecenderungan seseorang untuk merekomendasi produk kepada orang 

lain.  

3. Minat Eksploratif 

Minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari 

informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  



18 

 

 

2.1.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis 

penelitiann maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang 

digunakan penjelasannya dibawah ini sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Nama 

Penelit

i 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Eko 

Purno

mo 

(2016) 

Pengaruh 

Harga, Kualitas 

Produk, Dan 

Lokasi 

terhadap Minat 

Beli Konsumen 

Dalam 

Membeli beras 

lokal (Study 

Kasus Desa 

Rambah 

Utama) 

1. Harga (X1) 

2. Kualitas  

Produk (X2)  

3. Lokasi  

(X3)  

4. Minat Beli 

(Y) 

1. Variabel independen 

Harga (X1) mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikanterhadap 

variabel dependen 

MinatBeli 

2. Variabel 

independenKualitas 

Produk (X2) mempunyai 

pengaruh positifdan 

signifikan 

terhadapvariabel 

dependen Minat Beli (Y) 

di Desa RambahUtama. 

3. Variabel independen 

Lokasi (X3) mempunyai 

pengaruh negatif dan 

signifikanterhadap 

variabel dependen 

minatbeli 

(Y) di Desa Rambah 

Utama. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 

minat beli responden 

dalam membeli beras 

lokal di Desa Rambah 

Utama kurang 

dipengaruhi oleh variabel 

lokasi yang meliputi 

kenyamanan, dekat 
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dengan tempat tinggal, 

aman dan memiliki 

tempat parkir yang 

luas. 

2. Lina 

Sari 

Situme

ang 

(2017) 

Pengaruh 

Kulitas 

Pelayanan, 

Harga, dan 

Lokasi 

terhadap Minat 

Beli Konsumen 

pada Rumah 

Makan istana 

Hot Plate 

Medan 

1. Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

2. Harga (X2) 

3. Lokasi (X3) 

4. Minat Beli 

(Y) 

1. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh 

kualitas pelayanan secara 

pasrsial 

yang positif dan 

signifikan 

terhadap Minat Beli 

rumah makan 

Istana Hot Plate. 

2. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh 

harga secara pasrsial yang 

positif 

dan signifikan Minat Beli 

rumah 

makan Istana Hot Plate. 

3. Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa lokasi tidak 

berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap 

Minat Beli rumah makan 

Istana 

Hot Plate. 

3. Sri 

Rahayu 

Tri 

Astuti 

(2013) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, Harga, 

Lokasi, Dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

1. Kualitas 

Produk (X1) 

2. Harga (X2) 

3. Lokasi (X3) 

4. Kualitas 

Pelayanan 

(X4) 

1. Variabel Kualitas 

Produk (X1) 

memiliki pengaruh positif 

terhadap Minat Beli 

Ulang 

Konsumen sebesar 0,295. 

Jadi, 
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Minat Beli 

Ulang 

Konsumen 

warung makan 

Bebek Gendut 

Semarang 

 

5. Minat Beli 

(Y) 

apabila kualitas produk 

semakin 

baik, maka minat beli 

ulang 

konsumen akan 

meningkat. 

2. Variabel Harga (X2) 

memiliki 

pengaruh positif terhadap 

Minat 

beli Ulang Konsumen 

sebesar 

0,252. Jadi, apabila 

kesesuain 

harga semakin baik, maka 

minat 

beli ulang konsumen akan 

meningkat. 

3.Variabel Lokasi (X3) 

memiliki 

pengaruh positif terhadap 

Minat 

Beli Ulang Konsumen 

sebesar 

0,267. Jadi, apabila lokasi 

semakin strategis, mudah 

terjangkau, maka minat 

beli ulang 

konsumen konsumen akan 

meningkat. 

4. Variabel Kualitas 

Pelayanan (X4) memiliki 

pengaruh positif terhadap[ 

Minat Beli Ulang 

Konsumen sebesar 0,257. 

Jadi, apabila kualitas 

pelayanan semakin baik, 

maka keputusan 
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pembelian konsumen akan 

meningkat. 

4. Manda

sari 

(2013) 

Pengaruh 

Sikap 

Konsumen dan 

Norma 

Subjektif 

Terhadap 

Minat Beli 

Mobil  Toyota 

Agya di Kota 

Denpasar 

1. Sikap 

Konsumen 

(X1) 

2. Norma 

Subjektif (X2) 

3. Minat Beli 

(Y) 

Jumlah sempel yang 

diambil sebanyak 100 

orang dengan metode non 

propability sampling 

khususnya purposive 

sampling. Teknis analisis 

dalam penelitian ini 

adalah regresi linier 

berganda. Berdasarkan 

hasil analisis ditemukan 

bahwa sikap dan norma 

subjektif berpengaruh 

secara signifikan niat beli 

mobil Toyota Agya. 

5. Imelda 

(2014) 

Pengaruh 

Sikap dan 

Norma 

Subjektif 

Terhadap 

Minat 

Konsumen 

Pengguna 

Refill Tinta 

Printer Data 

Print di 

Banjarmasin 

1. Sikap 

Konsumen 

(X1) 

2. Norma 

Subjektif (X2) 

3. Minat Beli 

(Y) 

Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 

150 orang. Teknis analisis 

dalam penelitian ini 

adalah regresi linier 

berganda. Berdasarkan 

hasil analisis ditemukan 

bahwa sikap dan norma 

subjektif berpengaruh 

secara signifikan dan 

positif terhadap minat beli 

konsumen. 

 

6. Joel 

(2014) 

Pengaruh 

Motivasi, 

Persepsi Harga, 

dan Kualitas 

Produk 

terhadap Minat 

Beli sepeda 

motor matic 

merek Yamaha 

1. Motivasi 

(X1) 

2. Persepsi 

Harga (X2) 

3. Kualitas 

Produk (X3) 

4. Minat Beli 

(Y) 

Jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 80 

responden. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan purposive 

sampling melalui 

kuesioner yang  diberikan 

secara langsung. Hasil 

penelitian menunjukkan 
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Mio di Kota 

Manado 

secara simultan dan 

parsial ketiga variabel 

bebas (motivasi 

konsumen, persepsi harga, 

dan kualitas produk) 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli 

konsumen di Kota 

Manado. 

 

Sumber : Penelitian Terdahulu yang Relevan 2021 

2.2 Hubungan Antar Variabel 

2.2.1 Hubungan Antara Iklan Terhadap Minat Beli Konsumen 

Menurut Peter & Olson (2012 : 2) Iklan adalah penyajian informasi 

nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan 

dengan bayaran tertentu. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi 

konsumen–evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra 

yang berkaitan dengan produk dan merek. Walaupun pertama-tama iklan akan 

mempengaruhi afeksi dan kognisi, tujuannya yang paling akhir adalah bagaimana 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Iklan yang disenangi konsumen 

terlihat menciptakan sikap merek yang positif dan keinganan untuk membeli yang 

lebih ketimbang iklan yang tidak diketahui. 

Selain itu, terdapat kesamaan antara beberapa indikator iklan dan minat beli 

konsumen, yaitu menimbulkan keinginan dan menghasilkan suatu tindakan pada 

indikator iklan dan pada indikator minat beli konsumen yaitu minat transaksional 

(kecenderungan seseorang dalam membeli produk) serta minat eksploratif 

(menunjukan perilaku seseorang mencari informasi tentang produk tersebut). 

Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara iklan dan minat 

beli konsumen. 

Adapun referensi hasil penelitian dari Riefky Prabowo (2015), Fakultas 

Ekonomi  dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, dengan judul skripsi 

“Pengaruh Iklan, Brand Trust dan Brand Image terhadap Minat Beli Produk Mastin 

Ekstrak Kulit Manggis di Kota Malang”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan, brand trust dan 

brand image terhadap minat beli produk Mastin ekstrak kulit manggis di kota 

Malang, secara parsial. Jenis penelitian ini adalah explanatory research yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 400 responden yang diambil dari 
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populasi remaja umur 15-24 tahun di kota Malang yang pernah mengetahui produk 

Mastin ekstrak kulit manggis. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien X1 (Iklan) bernilai 

positif artinya setiap peningkatan X1 (Iklan) satu satuan maka akan meningkatkan 

Minat Beli (Y) sebesar 0,348 dengan syarat variabel lain konstan. 

2.2.2 Hubungan Antara Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen 

Suatu perusahaan dalam pengembangan Brand Image pada produknya 

tersebut sangatlah penting karena dapat membuat konsumen senang dan memberi 

kesan yang positif. 

Konsumen akan selalu ingat dengan produk yang dia kenali dan bakal 

melakukan pembelian ulang setelah mengetahui citra merk produk tersebut. Dalam 

penelitian Luthfi Trisna Wahyutama (2018) tentang “Analisis pengaruh citra merk, 

harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk pakaian merk 

rown division di Surakarta”. didapatkan hasil variabel citra merek pada penelitian 

ini berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel 

harga pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Variabel kualitas produk pada penelitian ini berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel Brand Image, harga dan kualitas 

produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2.2.3 Hubungan Antara Motivasi Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen 

Menurut Hasibuan dalam Sutrisno (2017) “Mengemukan bahwa motivasi 

adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena 

setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai”. 

Menurut Robbins dalam Irviani & Fauzi (2018) “menyatakan motivasi 

sebagai proses yang menyebabkan (intensity), arahan (direction), dan usaha terus 

menerus (persistence) individu menuju pencapaian tujuan”. 

Menurut Hamli Arif Yusuf (2018) “mendefinisikan motivasi sebagai 

keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapaian suatu tujuan. 

Motivasi adalah sebab dari tindakan”. 

Hal ini didukung oleh penelitian Joel (2014), dan diperoleh hasil penelitian 

menunjukkan secara simultan ketiga variabel bebas (motivasi konsumen, persepsi 

harga, dan kualitas produk) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Dan didukung oleh penelitian Virgo (2015) hasilnya yaitu ada pengaruh antara 

motivasi konsumen dan persepsi kualitas terhadap minat beli konsumen.  
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2.3 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, 

maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.Berdasarkan teori yang dikemukakan maka 

hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. H1 : Iklan berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen pada 

skincare merek ms glow di ms glow dupak surabaya. 

2. H2 : Brand image berpengaruh secara parsial terhadap minat beli 

konsumen pada skincare merek ms glow di ms glow dupak surabaya. 

3. H3 : Motivasi konsumen berpengaruh secara parsial terhadap minat beli 

konsumen pada skincare merek ms glow di ms glow dupak surabaya. 

4. H4 : Iklan, brand image dan motivasi konsumen berpengaruh secara 

simultan terhadap minat beli konsumen pada skincare merek ms glow di 

ms glow dupak surabaya. 

IKLAN (X1) 

MOTIVASI 

KONSUMEN (X3) 

MINAT BELI 

KONSUMEN (Y) BRAND IMAGE (X2) 

Secara Simultan Secara Parsial 


