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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A.  Landasan Teori 

1. Strategi Promosi 

1.1. Pengertian Strategi Promosi  

  Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk kegiatan 

tersebut, tujuannya yaitu agar terciptanya proses promosi yang efektif sehingga 

pencapaian tujuan program promosi khususnya dan pemasaran secara keseluruhan 

yaitu tercapainya tingkat penjualan yang diharapkan dan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. 

   Menurut Tjiptono (2008:219) mengemukakan “Promosi pada hakekatnya 

adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan”.  

  Menurut Asauri (2010:223) mengemukakan :”Promosi yang dilakukan suatu 

perusahaan merupakan penggunaan kombinasi yang terdapat dari unsur-unsur 

atau peralatan promosi, yang mencerminkan pelaksanaan kebijakan promosi dari 

perusahaan tersebut. Kombinasi dari unsur-unsur atau peralatan promosi ini 

dikenal dengan apa yang disebut acuan/ bauran promosi (promotional mix) yang 

terdiri dari advertasing, personal selling, promosi penjualan (sales promotion) 

dan publisitas (publicity)”. 
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  Menurut Peter dan Olson  (2005:180), mengemukakan :”Pemasar 

menggabungkan promosi (promotions) untuk mengkomunikasikan informasi 

tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Ada 

empat jenis promosi yang utama –iklan, promosi penjualan, penjualan personal 

dan publisitas. 

a. Periklanan (Advertising) 

  Iklan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi tentang 

produk kepada konsumen secara tidak langsung, melalui media yang 

banyak digunakan masyarakat luas misalnya surat kabar, majalah, radio, 

film, spanduk dan media lainnya. Pengertian periklanan itu lebih dalam 

lagi dikemukakan oleh Peter dan Olson  (2005:181) yaitu: “Periklanan 

(advertising) adalah penyajian informasi nonpersonal tentang suatu 

produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran 

tertentu”. 

 2) Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

  Personal selling merupakan cara yang paling efektif untuk 

menentukan pilihan pembeli, keyakinan pembeli dan tindakan pembeli 

pada tingkat tertentu dalam pasar pembelian. Ini disebabkan karena 

tenaga-tenaga penjualan dapat secara langsung mengetahui keinginan 

motif dan perilaku konsumen sehingga dapat segera melakukan 

pembelian. Defenisi personal selling menurut Peter dan Olson  

(2005:183) adalah sebagai berikut:  

Penjualan personal (Personal selling) melibatkan interaksi 
personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



9 
 

seorang selesmen. Penjualan personal dapat menjadi metode 
promosi yang hebat untuk paling tidak untuk dua alasan. 
Pertama, komunikasi personal dengan selesmen dapat 
meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Kedua, 
situasi komunikasi saling silang/interaktif kebutuhan informasi 
setiap pembeli potensial. 
 

 3) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

  Promosi penjualan meliputi bermacam-macam siasat promosi 

sebagai pendorong untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek 

yang dirancang sedemikian rupa dalam menggiatkan pemasaran secara 

luas dan efisien. Menurut Peter dan Olson  (2005:182) : “Promosi 

penjualan (sales promotion) adalah rangsangan langsung yang ditujukan 

kepada konsumen untuk melakukan pembelian.”. 

  Suatu hal yang menguntungkan dalam pelaksanaan promosi 

penjualan adalah ketidak tergantungan pada suatu media tertentu. 

Dengan demikian promosi penjualan ini lebih dapat menimbulkan ide-

ide baru yang lebih atau menarik. 

 4) Publisitas (Publicity) 

  Peter dan Olson  (2005:183) menyatakan bahwa: “Publisitas 

(publicity) adalah bentuk-bentuk komunikasi tentang perusahaan, 

produk, atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran”. 

Terdapat perbedaan yang lebih menonjol antara jenis promosi dengan 

publisitas, dimana mempublisitaskan ke media massa tidak 

membutuhkan biaya. Oleh sebab itu bagi perusahaan yang baru berdiri 

dan pertama kalinya memasarkan produk, artinya tidak mempunyai dana 

yang cukup untuk membayar iklan atau memberi komisi untuk 
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wiraniaga, dapat memanfaatkan publisitas dalam usaha memperkenalkan 

produknya kepada masyarakat dengan memuat berita di koran-koran 

tentang adanya produk baru. 

  Berdasarkan beberapa uraian teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 

unsur-unsur promosi itu adalah: advertising (periklanan), personal selling 

(penjualan perseorangan), dan periklanan (advertising) merupakan salah satu 

unsur yang penting dan utama untuk digunakan dalam promosi. Dalam 

penelitian ini menggunakan indikator periklanan sebagai kebijakan promosi 

yang dilakukan perusahaan. 

 
1.2. Tujuan Promosi 

  Tujuan promosi yang terutama adalah menjual atau meningkatkan penjualan 

barang dan jasa. Dari segi lain, tujuan promosi yang riil adalah mengadakan 

komunikasi secara efektif. 

  Peter dan Olson  (2005:88), mengemukakan ada lima urutan unsur tujuan 

dari promosi: 

1)   Konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari (recognized need) 

akan suatu kategori produk atau bentuk produk. 

2)   Konsumen harus sadar (aware) akan merek. 

3)   Konsumen harus memiliki sikap merek yang positif (favorable brand 

attitude). 

4)   Konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek (intention to 

purchase). 
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5)   Konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku (perform various 

behaviors) untuk membeli merek tertentu. 

 
Rahman (2010:219), mengemukakan fungsi iklan dalam strategi promosi 

sebagai berikut: 

1) Branding building, gunanya untuk membangun rekognisi konsumen 

dalam jangka panjang agar produk mereka diperkirakan pertama kali 

oleh konsumen yang siap. 

2) Keakraban, lebih mudah bagi seseorang untuk membeli produk 

perusahaan terkenal, alih-alih mengambil risiko membeli produk 

perusahaan yang tidak dikenal. 

3) Iklan meningkatkan kepuasan di antara konsumen yang telah membeli 

produk suatu perusahaan. 

4) Menjaga pembuat keputusan yang mempengaruhi pihak ketiga, iklan 

berhasil menciptakan tingkat brand recognition yang lebih tinggi di 

antara konsumen, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesediaan 

penasihat keuangan sebagai pihak ketiga untuk memberikan referensi 

bisnis. 

5) Mempertahankan pangsa pasar, perusahaan mungkin terpaksa 

melakukan kampanye periklanan defensif-konten iklan yang 

sederhana-untuk menyaingi belanja iklan pesaing dan menghindari 

kehilangan pangsa pasar. 

6) Meningkatkan moral pegawai, iklan dapat menimbulkan efek positif 

bagi motivasi karyawan dan memudahkan rekrutmen. 
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  Assauri (2010:264), mengemukakan “Kegiatan promosi yang digunakan 

sejalan dengan  rencana pemasaran secara keseluruhan, serta direncanakan 

akan diarahkan dan dikendalikan dengan baik, diharapkan dapat berperan 

secara berarti dalam meningkatkan penjualan dan share pasar”. 

 
1.3. Indikator Strategi Promosi 

  Semua bentuk promosi berusaha untuk memberikan kontribusinya terhadap 

tujuan umum dari pada perusahaan yaitu untuk mencapai long runprofit secara 

maksimum. Salah satu indikator promosi adalah media iklan. Media iklan 

menurut bentuknya dibedakan menjadi media cetak dan media elektronik. Media 

cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan 

dari proses percetakan. Contoh media cetak antara lain surat kabar, majalah, 

brosur, poster dan lain sebagainya. Sementara media elektronik adalah media 

yang proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik misalnya televisi, radio, 

internet.  

  Peter dan Olson (2005:106) mengemukakan “Efektifitas media iklan dapat 

diukur dengan indikator-indikator yang terdapat pada DRM (Direct Rating 

Method) yang dilakukan dengan meminta konsumen menilai konsep iklan yang 

diterbitkan perusahaan pada beberapa kategori berikut ini : 

1) Perhatian (Attention) 

Perhatian adalah alokasi kapasitas pemrosesan untuk stimulus yang baru 

masuk. Kapasitas sifatnya terbatas, oleh karena itu konsumen akan selektif 

dalam mengalokasikan perhatian mereka. Ketika sejumlah stimulus 
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mendapat perhatian, stimulus yang lain diabaikan. Sub indikator untuk 

perhatian adalah kebutuhan atau motivasi, sikap, tingkat adaptasi, rentang 

perhatian, ukuran, warna, kontras, posisi dan kebaruan (Peter dan Olson, 

2005:06). 

2) Pemahaman (Readthroughness) 

Pemahaman berkaitan dengan penafsiran isi iklan sebagai sebuah stimulus. 

Makna sebuah iklan bergantung pada bagaimana suatu stimulus 

dikategorikan dan diuraikan dengan pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya. Sub indikator untuk pemahaman adalah motivasi, 

pengetahuan, perangkat harapan atau persepsi, linguistik, dan konteks 

(Peter dan Olson, 2005:06). 

3) Respon Kognitif (Cognitive) 

Respon kognitif adalah gagasan yang terjadi pada individu selama tahap 

pemahaman pengolahan informasi. Sub indikator untuk respon kognitif 

adalah kesan terhadap produk atau pesan, kesan terhadap sumber pesan, 

dan kesan terhadap daya tarik iklan (Peter dan Olson, 2005:07).  

4) Respon Afektif (Affective) 

Respon afektif menggambarkan perasaan dan emosi yang dihasilkan 

sebuah stimulus. Sub indikator untuk respon afektif adalah hasrat (disire), 

preferensi (preference) dan pendirian (convition) (Peter dan Olson, 

2005:07). 
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5) Sikap terhadap iklan (Behavior) 

Kemampuan iklan untuk menciptakan sikap yang mendukung terhadap 

suatu produk sering bergantung pada sikap konsumen terhadap iklan 

tersebut (Peter dan Olson, 2005:08). 

 

2. Kualitas Produk  

2.1. Pengertian Kualitas Produk   

  Perusahaan harus mampu memahami ke inginan  para pelanggan khususnya 

tentang kualitas dalam suatu produk. Aspek – aspek yang bisa membuat produk 

kita berbeda cukup banyak. Mulai dari bentuk, fitur, keputusan pembelian, 

kesesuaian, daya tahan, dan lain sebagainya. 

  Kotler (2009:283) mengemukakan bahwa “Kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan 

reparasi produk juga atribut produk lainnya.” 

  Sunarto (2006:73) mengemukakan bahwa “Kualitas produk berarti kualitas 

kerja atau kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya. Perusahaan 

memilih tingkat kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran dan tingkat 

kualitas produk pesaing”. 

  Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

merupakan upaya atau kemampuan yang dilakukan perusahaan dalam 

menciptakan produk yang berkualitas tinggi sesuai harapan konsumennya. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



15 
 

Kualitas produk yang tinggi menciptakan suatu keunggulan yang kompetitif yang 

dapat dipertahankan, menyediakan suatu organisasional yang berkesinambungan 

yang mengarah kepada perbaikan kualitas. Membenahi segenap proses bisnis akan 

meningkatkan uniformitas produk yang dihasilkan mengurangi pengerjaan ulang, 

dan kesalahan, dan mengurangi pemborosan tenaga kerja, waktu mesin dan 

pemakaian bahan baku. Perbaikan ini menghasilkan keuntungan produktivitas, 

menekan biaya, posisi kompetitif yang lebih baik, dan kepuasan kerja. 

   
2.2. Arti Penting Kualitas Produk  

Istilah kualitas sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan, seperti 

yang dikatakan oleh Riyani (2009) menyimpulkan secara ringkas bahwa ada lima 

macam perspektif kualitas yang menjadi arti pentingnya kualitas produk  yaitu: 

 1)   Transcendental approach 

Pendekatan ini memandang kualitas sebagai innate excellence dimana 

kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit didefenisikan atau 

diopersionalisasikan.  

 2). Product-based approuch 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau 

atribut yang dimiliki produk/jasa. 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



16 
 

 3). User-based approuch 

Pendekatan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung 

pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling 

memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived quality) merupakan 

produk/jasa yang berkualitas paling tinggi. 

 4). Manufacturing-based approuch 

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktek-

praktek perekayasaan dan pemanufakturan serta mendefenisikan kualitas 

sebagai kesesuaian atau sama dengan persyaratan. Dalam sector jasa, dapat 

dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operation driven. Pendekatan ini 

berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, 

yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan 

penekanan biaya. 

 5). Value-based approuch 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. dengan 

pertimbangan trade-off antara keputusan pembelian dan harga,. Kualitas 

dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk/jasa yang memiliki 

kualitas paling tinggi belum tentu produk/jasa yang paling bernilai. 

Dimana pendekatan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

a) Berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal 

b) Tujuan utamanya adalah kualitas 

c) Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

penyelesaian masalah 
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d) Komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang 

e) Mengadakan kerja tim 

f) Mengadakan proses perbaikan secara terus menerus dan 

berkesinambungan 

g) Memperdayakan pendidikan dan pelatihan 

h) Adanya kebebasan dalam mengadakan pengandalian 

i) Adanya keseragaman dan kesamaan tujuan 

j) Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personel 

organisasi 

 
2.3. Indikator Kualitas Produk  

 Berdasarkan diferensiasi produk, Kotler (2009: 9) mengemukakan dimensi 

kualitas kedalam 9 (sembilan) dimensi yang dapat digunakan sebagai dasar 

perencanaan strategis terutama bagi perusahaan atas manufaktur yang 

menghasilkan suatu barang adalah : 

1) Bentuk yaitu mendiferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, modal, atau 

struktur fisik produk.  

Konsumen dalam memilih produk hal yang paling utama diperhatikan 

bentuknya. Apabila bentuknya bagus sesuai dengan keinginan konsumen 

maka konsumen akan memutuskan untuk memilih produk tersebut. 

2) Keistimewaan (Features ) yaitu karakteristik pelengkap atau tambahan 

fungsi dasar produk. 
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Perusahaan dalam menciptakan produk selalu memberikan keistimewaan 

pada produknya. Setiap produk yang diciptakan memiliki keistimewaan 

yang berbeda- beda sesuai dengan fungsi masing – masing produk. 

3) Mutu Keputusan pembelian yaitu produk ditetapkan pada salah satu empat 

level keputusan pembelian yaitu, rendah, rata-rata, dan super. Mutu 

keputusan pembelian mangacu pada level dimana karakteristik dasar 

produk tersebut beroperasi. 

4) Mutu kesesuaian yaitu tingkat dimana semua unit yang diproduksi adalah 

memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. 

Apabila mutu suatu produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

dijanjikan, maka perusahaan gagal dalam menciptakan produk. Hal 

tersebut dikarenakan mutu yang dirasakan konsumen saat memakai produk  

tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh produk tesebut. 

5) Daya tahan (durability) yaitu berapa lama produk dapat terus 

dipergunakan. Semakin lama produk dapat digunakan maka produk 

tersebut memiliki kualitas yang baik. Karena produk yang baik memiliki 

daya tahan yang baik pula walaupun terus dipakai. 

6) Mudah diperbaiki yaitu meliputi kemudahan untuk diperbaiki suatu produk 

yang rusak atau gagal memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

7) Keandalan yaitu keadaan tidak berfungsi (malfunction) pada suatu periode. 

Keandalan suatu produk yang menandakan tingkat kualitas sangat berarti 

bagi konsumen dalam memilih produk. 
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8) Gaya yaitu menyangkut daya tarik produk. Semakin tinggi daya tarik 

sebuah produk, maka semakin tertarik pula konsumen pada produk 

tersebut. Sehingga menimbulkan perasaan tersendiri pada konsumen 

setelah membeli dan memakai produk tersebut. 

9) Rancangan yaitu menyangkut totalitas keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan pelanggan. 

 Berdasarkan dimensi kualitas produk dapat disimpulkan bahwa sebelum 

menciptakan sebuah produk untuk dipasarkan kepada konsumen maka perusahaan 

terlebih dahulu membuat rancangan produk. Rancangan  tersebut termasuk 

didalamnya adalah keistimewaan dan fungsi dari produk yang akan diproduksi 

tersebut. Hal tersebut bertujuan agar produk yang diciptakan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 
3.  Keputusan Pembelian 

3.1. Pengertian Keputusan Pembelian  

Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa 

keputusan. Suatu keputusan (decision) melibatkan pilihan antara dua atau lebih 

alternatif tindakan. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa 

perilaku yang berbeda.  

Menurut Marius (2011:67) mengemukakan : ”Memutuskan berarti sering 

merujuk tentang pemilihan antara obyek (barang, merek, toko/tempat berbelanja), 

konsumen sebenarnya memilih antara alternatif perilaku berkenaan dengan obyek 

tersebut.” 
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Menurut Kurniawan (2015:13) menyimpulkan: “Keputusan untuk membeli 

yang di ambil oleh pembeli itu sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah 

keputusan.” 

Menurut Amirullah (2010:61) mengemukakan :“Pengambilan keputusan 

adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang 

dianggap paling menguntungkan.” 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keputusan konsumen merupakan tindakan konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian barang yang paling mereka sukai. Jadi pengambilan keputusan 

merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang terjadi dan harus dihadapi untuk dapat mencapai tujuan dengan secepat 

mungkin dan dengan biaya yang seefesien mungkin. 

 
3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian  

 Keputusan pembelian berfokus pada seluruh proses pengambilan keputusan 

bukan hanya pada proses pembeliannya saja. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. 

 Supranto (2011:102) mengemukakan :”Keputusan yang dibuat (juga proses 

yang dilalui) akan menyebabkan pembelanjaan dan mungkin berdampak pada 

faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi budaya (culture), sub 

budaya (sub-culture), status sosial (social status), demografi, famili, kelompok 
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rujukan. Sedangkan faktor internal meliputi referensi, pembelajaran, memori, 

motivasi, kepribadian, emosi dan sikap”.  

 Menurut Achmad (2009:84) mengemukakan : “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan membeli 

adalah : 

1) faktor budaya 

2) faktor sosial 

3) faktor individual 

4) faktor psikologi. 

Menurut Kotler (2009:166) mengemukakan : “Faktor-faktor keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Budaya 
a) Faktor – Faktor Kebudayaan 
(1) Budaya 

Budaya adalah (culture) adalah determinan dasar keinginan 
dan perilaku seseorang.  

(2) Sub Budaya 
Sub budaya (subculture) yang lebih kecil yang memberikan 
identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota 
mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok 
ras dan wilayah geografis. 

(3) Kelas Sosial 
Kelas sosial mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, 
orang-orang yang berada dalam masing-masing kelas 
cenderung mempunyai kemiripan dalam cara berpakaian, pola 
bicara, dan preferensi rekreasional dibandingkan orang dari 
kelas sosial berbeda. Kedua, orang dianggap menduduki posisi 
lebih rendah atau tinggi menurut kelas sosial. Ketiga, 
kelompok variabel-variabel misalnya pekerjaan, penghasilan, 
kekayaan, pendidikan dan orientasi nilai. 

2) Faktor sosial 
a) Kelompok Referensi adalah semua kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 
sikap dan perilaku seseorang. 
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b) Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 
penting dalam masyrakat dan anggota keluarga 
mempresentasikan kelompok referensi utama yang paling 
berpengaruh. 

c) Peranan dan Status 
Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan 
seseorang. Kita dapat mendefenisikan posisi seseorang dalam 
tiap kelompok di mana ia menjadi anggota berdasarkan peran 
dan status. 

3) Faktor Pribadi 
a) Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Konsumsi dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, 
usia, serta gaya hidup dan nilai. 

b) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 
Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pekerja kerah 
biru akan membeli baju kerja, sepatu kerja dan kotak makan. 
Pilihan produk akan sangat dipengaruhi oleh keadaan 
ekonomi, penghasilan yang akan dapat dibelanjakan (tingkat, 
stabilitas dan pola waktu), tabungan dan aset (termasuk 
persentase aset likuid), utang, kekuatan pinjaman dan sikap 
terhadap pengeluaran dan tabungan. 

c) Kepribadian dan Konsep Diri 
Yang dimaksud dengan kepribadian (personality) adalah 
sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan 
respons yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap 
rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian) 

d) Gaya Hidup dan Nilai 
Orang-orang dari subbudaya, kelas sosial dan pekerjaan yang 
sama mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. 
Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 
tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapat. Keputusan 
konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti, sistem kepercayaan 
yang mendasari sikap dan perilaku. Nilai ini lebih dalam dari 
pada perilaku atau sikap dan menentukan pilihan dan 
keinginan seseorang pada tingkat dasar dalam jangka panjang. 

4) Faktor Psikologis 
a) Motivasi 

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak 
untuk Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu 
meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga 
mendorong kita bertindak. Motivasi mempunyai dua arah – 
kita memilih satu tujuan di atas tujuan lainnya dan intensitas 
energi yang kita gunakan untuk mengejar tujuan. 
 
 
 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



23 
 

b) Persepsi 
Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur dan 
menterjemahkan masukan informasi untuk menciptakan 
gambaran dunia yang berarti. 

c) Pembelajaran 
Pembelajaran mendorong perubahan dalam perilaku kita yang 
timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia 
dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak di 
sengaja. 

d) Memori 
Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita 
menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. 
Ahli psikologi kognitif membedakan antara memori jangka 
pendek (short term memory-STM yaitu penyimpanan 
informasi temporer dan terbatas dan memori jangka panjang 
(long term memory-LTM yaitu penyimpanan yang lebih 
permanen dan pada dasarnya tak terbatas.” 
 

     
3.3. Indikator Pengambilan Keputusan 

 Menurut Achmad (2009:78) mengemukakan bahwa proses pengambilan 

keputusan, antara lain Kebutuhan Akan Pengenalan, Pencarian Informasi, 

Evaluasian Alternatif, Pembelian dan Perilaku Pasca Pembelian. 

1) Kebutuhan Akan Pengenalan  

Tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan konsumen adalah 

pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen 

menghadapi ketidakseimbangan antara keadaan sebenarnya dan keinginan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah 

keadaan yang diinginkan.kebutuhan itu dipicu oleh stimulan internal 

ketika salah satu kebutuhan normal naik ke tingkatan yang cukup tinggi 

sehingga menjadi pendorong.  
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2) Pencarian Informasi 

Pencarian Informasi merupakan tahap proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen tergerak untuk mencari informasi tambahan, 

konsumen mungkin sekedar meningkatkan perhatian atau pula mencari 

informasi secara aktif. Konsumen dapat memperoleh informasi dari 

berbagai sumber. Sumber itu meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, 

tetangga, rekan kerja), sumber komersial (iklan, penjual, pengecer, 

bungkus, situs Web) dan sumber berdasarkan pengalaman (memegang, 

meneliti, menggunakan produk). Semakin banyak informasi yang didapat, 

kesadaran tentang adanya merek dan fitur akan meningkat. Pencarian 

informasi dikelompokaan ke dalam : 

(a). Pencarian informasi internal adalah proses mengingat kembali 

informasi yang tersimpan di dalam ingatan. 

(b). Pencarian informasi eksternal adalah mencari informasi di lingkungan 

luar kita. 

(c). Sumber informasi marketing controlled adalah sumber informasi 

produk yang berasal dari kegiatan para pemasar yang mempromosikan 

produk tersebut. 

3) Evaluasian Alternatif 

Setelah mendapatkan informasi dan merancang sejumlah pertimbangan 

dari produk alternatif yang tersedia, konsumen siap untuk membuat suatu 

keputusan. Konsumen akan menggunakan informasi yang tersimpan di 

dalam ingatan, ditambah dengan informasi yang diperoleh dari luar untuk 
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membangun suatu kriteria tertentu. Salah satu cara untuk memperkecil 

jumlah pilihan dalam sejumlah pertimbangan adalah dengan memilih 

atribut produk dan kemudian mengeluarkan semua produk yang tidak 

mempunyai atribut tersebut. Pengevaluasian Alternatif merupakan tahap 

proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi 

untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif di dalam serangkaian 

pilihan. Sikap konsumen terhadap sejumlah merek tertentu terbentuk 

melalui beberapa prosedur evaluasi. Cara konsumen memulai usaha 

mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen individual 

dan situasi pembelian tertentu. Dalam waktu yang lain, konsumen 

bersangkutan mengerjakan sedikit mengerjakan evaluasi sama sekali 

melainkan mereka membeli secara impulsif atau bergantung pada intuisi. 

4) Pembelian 

Pembelian merupakan tahap proses keputusan dimana konsumen secara 

aktual melakukan pembelian produk. Secara umum keputusan pembelian 

konsumen akan membeli merek yang paling disukai, tetapi ada dua faktor 

yang muncul diantara kecenderungan pembelian dan keputusan pembelian. 

Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor 

situasi yang tak terduga.  

5) Perilaku Pasca Pembelian  

Perilaku pasca pembelian merupakan tahap proses keputusan pembeli 

konsumen melakukan tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan 

pada kepuasan atau ketidakpuasan mereka. 
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B.   Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian ini 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 
dan 

Tahun 
Judul Variabel  Model 

Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Intan Suti 
(2010) 

Pengaruh Kualitas 
Produk, Harga dan 
Promosi Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Handphone Esia 
(Studi Kasus 
Mahasiswa UIN 
Jakarta).  
 

Kualitas 
Produk, 
Harga, 
Promosi 
dan 
Keputusan 

Regresi 
linier 
berganda 

Hasil penelitiannya adalah 
kualitas Produk, harga dan 
promosi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian 

2 

Doni 
Hariadi 
(2013) 

Pengaruh Produk, 
Harga, Promosi dan 
Distribusi Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen Pada 
Produk Projector 
Microvision di 
Surabaya 

produk, 
harga, , 
promosi, 
distribusi, 
dan 
keputusan 
pembelian 

Regresi 
linier 
berganda 

Hasil penelitiannya baik 
secara simultan maupun 
parsial adalah  produk, 
harga, promosi dan 
tempat secara bersama-
sama terhadap 
keputusan konsumen 
membeli proyektor 
Microvision pada PT. 
Smart Vision Surabaya 
adalah signifikan. 

3 

Nanang 
Susanto 
(2009) 

Pengaruh Produk, 
Harga, Promosi dan 
Saluran Distribusi 
Terhadap Keputusan 
Pembelian 
Konsumen Pengguna 
Laptop Merek HP di 
Kota Semarang 

produk, 
harga, 
promosi, 
tempat, 
bukti fisik, 
proses, 
personel 
dan 
keputusan 
 

Regresi 
linier 
berganda 

Hasil penelitian ini adalah 
produk, harga promosi dan 
saluran distribusi terhadap 
perilaku konsumen baik 
secara parsial dan secara 
simultan 
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C. Kerangka Konseptual 

  Promosi merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan 

secara terus menerus untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran.promosi akan 

mempercepat penyampaian starategi pemasaran kepada konsumen.tanpa promosi maka 

strategi yang lain akan sulit untuk sampai kepada konsumen.promosi produk dengan 

periklanan akan memberi produk yang berkualitas sesuai fungsinya dan persepsi merk 

yang baik akan meningkatkan pembelian suatu produk.strategi promosi melalui penjualan 

tatap muka langsung akan meningkatkan pembelian suatu produk.strategi promosi 

melalui publisitas akan meningkatkan pembelian suatu produk.strategi promosi melalui 

penjualan langsung akan meningkatkan pembelian suatu produk.dalam hal ini bahwa 

strategi promosi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian (Doni Hariandi: 

2013). 

  Kualitas produk merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen.suatu perusahaan tidak akan bertahan lama tanpa ada konsumen yang 

mempergunakan atau memakai produk yang dihasilkan pihak produsen.oleh sebab itu 

guna meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan haruslah 

berdasarkan kepuasaan pelanggan.dalam hal ini bahwa kualitas produk mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian (Intan Suti: 2010). 

  Strategi promosi dan kualitas produk secara bersama sama dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Hal ini karenakan keputusan pembelian itu sendiri terbentuk dari 

adanya kualitas produk yang baik dan didukung dengan strategi promosi yang baik pula. 

Apabila kualitas suatu produk dan Strategi Promosi yang dirasakan konsumen baik maka 

keputusan pembelian akan meningkat. Perusahaan atau Organisasi yang ingin menjaga 

keputusan pembelian konsumennya haruslah senantiasa menjaga dan meningkatkan 

kualitas produk dan intensitas promosi (Intan Suti :2010) 
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   Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual 

 
 

D. Hipotesis  

  Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis menurunkan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Strategi promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian  Sepeda Motor Honda Beat Matic Pada Mahasiswa Universitas 

Medan Area. 

2. Kualitas produk  berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian  Sepeda Motor Honda Beat Matic Pada Mahasiswa Universitas 

Medan Area. 

3. Strategi promosi dan kualitas produk  secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian  Sepeda Motor Honda Beat 

Matic Pada Mahasiswa Universitas Medan Area. 

Kualitas Produk 
(X2) 

 
 

Strategi Promosi 
(X1) 

Keputusan Pembelian 
Y 
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