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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. PENGERTIAN 

a. Permintaan 

Menurut Sadono Sukirno (2005) permintaan adalah keinginan 

konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga tertentu 

selama periode waktu tertentu. Fungsi permintaan seorang konsumen akan 

suatu barang dapat dirumuskan sebagai :  

  Dx =  f ( Y, Py, T, u ) ……………………………………      (2.1 )  

Dimana : Dx =  Jumlah barang yang diminta  

       Y =  Pendapatan Konsumen  

     Py  =   Harga Barang Lain  

      T   =   Selera  

      U  =   Faktor-faktor Lainnya  

Persamaan tersebut berarti jumlah barang X yang diminta 

dipengaruhi oleh harga barang X, pendapatan konsumen, harga barang 

lain, selera dan fakto faktor lainnya. Dimana DX adalah jumlah barang X 
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yang diminta konsumen, Y adalah pendapatan konsumen, Py adalah harga 

barang selain X, T adalah selera konsumen dan U adalah Faktor-faktor 

lainnya. Dalam kenyataannya permintaan akan suatu barang tidak hanya 

dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri namun juga oleh faktor-faktor 

lain. 

1. Kurva Permintaan 

Jika dimisalkan permintaan seseorang hanya dipengaruhi oleh 

harga barang itu sendiri, maka setiap perubahan harga barang tersebut 

akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk menentukan berapa 

jumlah yang akan diminanya. Pada umumnya jika suatu barang naik 

mana jumlah barang yang diminta akan turun, begitu pula sebaliknya. 

Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara 

tingkat harga suatu barang dengan jumlah yang diminta atas barang 

tersebut, ceteris paribus. Hubungan antar harga suatu komoditi dengan 

jumlah yang diminta dapat dilihat dalam grafik permintaan di bawah 

ini (Suryawati, 2005: 12) 

Gambar 2.1 kurva permintaan individu 
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Seperti disebutkan di atas, kita harus dapat membedakan 

jumlah yang diminta dan permintaan. Perubahan harga akan 

mempengaruhi jumlah yang diminta, bukan permintaan. Sedangkan 

perubahan permintaan akan menyebabkan kurva permintaan bergeser 

ke kanan dan ke kiri (Gambar 2.1). Pegeseran kurva permintaan berarti 

jumlah yang diminta akan berubah di setiap tingkat harga.  

Kurva permintaan mempunyai slope yang menurun ke kanan 

(berslope negatif ) yang berarti jika harga suatu barang naik (asumsi 

yang lain tetap- ceteris paribus) maka konsumen akan cenderung untuk 

menurunkan permintaanya atas barang tersebut, begitu pula sebaliknya 

dan hal ini disebut Hukum Permintaan. Suryawati (2005:13).  

2. Permintaan pasar 

Permintaan pasar merupakan jumlah total suatu barang yang 

ingin dibeli oleh setiap konsumen pada setiap tingkat harga, atau 

dengan kata lain merupakan penjumlahan permintaan individual. 

Permintaan individual adalah jumlah suatu barang yang dibeli oleh 

konsumen pada setiap tingkat harga. Suryawati (2005 : 15). 

Permintaan Pasar    =  f ( Px,Ii )  

            =  f ( Px, Ia)+Fb ( Px,Ib )  

           = a fi (Px,Ii)……………………….(2.2 ) 
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Dimana Px adalah harga barang x, Ia adalah pendapatan konsumen 

A, Ib adalah pendapatan konsumen B. 

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Menurut Suryawati (2005 : 15), ada beberapa faktor yang 

menyebabkan mengapa suatu permintaan konsumen terhadap suatu 

barang berubah : 

a. Harga barang itu berubah sedang faktor yang lain tetap  

Perubahan ini hanya menyebabkan pergerakan di sepanjang 

kurva permintaan.  

b. Salah satu atau lebih faktor-faktor lain berubah (tidak ada lagi 

ceteris paribus) Perubahan ini menyebabkan terjadi pergeseran 

seluruh kurva permintaan. Kenaikan permintaan akan 

menyebabkan kurva permintaan bergerak naik ke kanan. 

Sebaliknya jika permintaan turun makan kurva permintaan 

akan bergesr turun ke kiri. Adapun faktor-faktor pembentuk 

keadaan ceteris paribus adalah : 

1. Pendapatan  

Bila pendapatan konsumen naik maka permintaan akan 

naik dan sebaliknya, Namun untuk kasus barang inferior 

peningkatan pendapatan justru akan mengurangi 

permintaan suatu barang. 
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2. Jumlah konsumen di pasar  

Peningkatan konsumen akan meningkatkan permintaan 

suatu barang di pasar. 

3. Selera atau preferensi konsumen  

Bila selera konsumen terhadap suatu barang naik, maka 

kurva permintaan akan bergeser ke kanan, yang berarti di 

setiap tingkat harga konsumen akan menambah 

konsumsinya. 

Harga barang lain yang terkait, yaitu: 

 Jika Barang lain yang merupakan barang substitusi. 

Jika harga barang substitusi, misal harga gandum turun, 

maka permintaan beras menurun (kurva permintaan 

bergeser ke kiri) 

 Jika barang lain merupakan barang komplementer. 

Misal, jika harga gula naik, maka permintaan kopi akan 

turun (kurva permintaan bergeser ke kiri). 
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Gambar 2.2 Kurva permintaan pasar 

 

    Sumber: Roger Le Roy Miller & Roger E  

Meiners Intermediate Econmics Theory, 1986. 

 

4. Elastisitas Permintaan 

Elastisitas merupakan suatu hubungan kuantitatif antar 

variabel-variabel, misal antara jumlah yang diminta dengan harga 

barang tersebut. Sesuai dengan hukum permintaan komoditi tersebut. 

Besar perubahan permintaan akibat perubahan harga tersebut akan 

berbeda dari satu keadaan ke keadaan lain. Secara teori ekonomi 

dikenal istilah elastisitas harga permintaan (price elasticity of demand) 

sebagai suatu konsep yang menghubungkan perubahan kuantitas 

pembelian/ permintaan optimal atas suatu komoditi dengan perubahan 

harga relatifnya (Miller dan Meiner, 2000,111). 
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Menurut Sukirno (2003, 102) pengukuran elastisitas 

permintaan sangat bermanfaat bagi pihak swasta dan pemerintah. Bagi 

pihak swasta pengukuran elastisitas permintaan dapat digunakan 

sebagai landasan untuk menyusun kebijakan perekonomian yang akan 

dilaksanakannya seperti misalnya kebjakan impor komoditi yang akan 

mempengaruhi harga yang ditanggung rakyatnya. Pengukuran 

elastisitas permintaan kerap dinyatakan dalam ukuran koefisien 

elastisitas permintaan. Koefisien permintaan merupakan ukuran 

perbandingan persentase perubahan harga atas barang tersebut 

(Sukirno, 2003,104). Koefisien elastisitas permintaan dapat di 

rumuskan sebagai berikut.: 

1. Elastis 

Barang dikatakan elastis sempurna bila kurva permintaan 

mempunyai koefisien elastisitas lebih besar daripada satu. Hal 

ini terjadi bila jumlah barang yang diminta lebih besar daripada 

persentase perubahan harga barang tersebut. 

2. Elastisitas Uniter  

Barang dikatakan elastis uniter bila kurva permintaan 

mempunyai koefisien elastisitas sebesar satu. Persentase 

perubahan harga direspon proporsional terhadap persentase 

jumlah barang yang diminta. 
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3. Tidak elastis  

Barang dikatakan tidak elastis bila persentase perubahan 

jumlah yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan 

harga sehingga koefisien elastisitas permintaannya antara nol 

dan satu. 

Gambar 2.3 Jenis- jenis Elastisitas Permintaan 
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b. Iklan  

Menurut Lamb, dkk (2001), promosi adalah komunikasi oleh 

pemasar yang menginformasikan, dan mengingatkan calon pembeli 

mengenai sebuah produk untuk mempengaruhi suatu pendapat atau 

memperoleh suatu respon. 

Fungsi utama dari suatu strategi promosi para pemasar adalah 

untuk meyakinkan target pelanggan bahwa barang dan jasa yang 

ditawarkan tersebut memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan 

pesaing. Keunggulan deferensiasi merupakan suatu kumpulan dari fitur 

yang unik dari suatu perusahaan dan produknya yang diterima oleh target 

pasar sebagai sesuatu yang penting dan unggul dibanding pesaing. Fitur 

tersebut dapat meliputi produk berkualitas tinggi, pengiriman yang cepat, 

harga yang murah, pelayanan yang baik, atau fitur lain yang tidak 

ditawarkan oleh pesaing. Dengan demikian promosi merupakan bagian 

penting dari bauran pemasaran, menginformasikan para konsumen atas 

3. Tidak Elastis E < 1 

P 

D 

Q 0 

D 
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manfaat produk dan kemudian memposisikan produk dalam pasar (Lamb, 

2001). 

Shimp (2003) mendefinisikan iklan sebagai suatu proses persuasi 

yang tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang kelebihan suatu 

produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan merubah pikiran orang untuk melakukan 

tindakan atau pembelian sehingga menurut penulis yang dimaksud iklan 

disini adalah kegiatan yang digunakan seseorang ataupun  sekelompok 

orang untuk mempengaruhi dan mengarahkan pikiran orang lain pada 

suatu tujuan tertentu dengan menggunakan media tertentu. Iklan juga bisa 

didefinikan sebagai segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi 

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar 

(Kotler dan Keller, 2007). 

Daya tarik yang digunakan dalam pesan iklan harus memiliki tiga 

karakteristik(Bendixen, 1993) : 

1. Daya tarik itu berarti (meaningfull), yaitu menunjukkan 

manfaat yang membuat konsumen lebih menyukai atau lebih 

tertarik pada produk itu. 

2. Daya tarik itu harus khas/berbeda (distinctive), harus 

menyatakan apa yang membuat produk lebih baik dari produk-

produk pesaing. 
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3. Pesan iklan itu harus dapat dipercaya. Yang ketiga ini memang 

tidaklah mudah karena pada umumnya banyak konsumen yang 

meragukan kebenaran iklan. 

Kotler dan Keller (2007) menyatakan, pada hakikatnya dengan 

menggunakan iklan kita dapat menciptakan kesadaran akan adanya 

produk, agak jarang yang menciptakan preferensi, dan lebih jarang lagi 

menciptakan penjualan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalina 

Bachriansyah (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, 

Daya Tarik Iklan, dan 30  Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Konsumen 

Pada Produk Ponsel Nokia (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota 

Semarang)“. bertujuan untuk menguji pengaruh dari daya tarik iklan 

terhadap minat beli konsumen pada produk ponsel Nokia. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan bahwa daya tarik iklan berpengaruh 

terhadap minat konsumen untuk berbelanja. 

c. Harga 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang 

yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga 

adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat 

 dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Harga 

merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2010) dengan judul 

“Analisis Faktor Persepsi Yang Memengaruhi Minat Konsumen Untuk 

Berbelanja Pada Giant Hypermarket Bekasi”, bertujuan untuk menguji 

pengaruh dari harga terhadap  minatkonsumen untuk berbelanja di Giant 

Hypermarket Di Kota Bekasi. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh 

Natalia menunjukan bahwa harga berpengaruh terhadap minat konsumen 

untuk berbelanja. 

 

d. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan produk untuk 

menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau 

kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk 

dan ciri-ciri  lainnya (Kotler dan Amstrong,1997). 

Menurut Kottler dan Amstrong ( 2001 ) kualitas adalah 

karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan – 

kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten. Sedangkan produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.Secara konseptual produk adalah pemahaman 

subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 

kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi 
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serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan  sebagai 

persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil 

produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan. 

e. Tampilan Produk 

Cara lain untuk menambahkan nilai kepada pelanggan adalah 

dengan gaya dan rancangan produk yang berbeda. Gaya dapat 

didefinisikan sebagai penampilan dari suatu produk. Gaya yang lain 

biasanya mungkin dapat lebih menarik perhatian, tapi hal tersebut tidak 

membuat performa produk menjadi lebih baik. Rancangan produk yang 

baik dapat member kontribusi pada keunggulan produk seperti kelihatanya 

(Rangkuti, 2010: 131). 

 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

1. Mohd Fazli Mohd Sam and Md Nor Hayati Tahir (2010) melakukan 

penelitian yang berjudul “Website Quality And Consumer Online 

Purchase Intention Of Air Ticket”.Penelitian ini mengindentifikasi faktor-

faktor kualitas yang terdiri dari usability, website design, information 

quality, trust, perceived risk, dan empathy. Sampel yang diambil sebanyak 

208 orang yang diambil di daerah Klang Valley, Malaysia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor kualitas memang berpengaruh 
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terhadap minat beli tiket secara online. Penelitian ini memiliki kesamaan 

dalam menganalisis pengaruh kualitas terhadap minat beli. 

2. Ndaru Kusuma Dewa (2009) melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Daya Tarik Promosi dan Harga 

Terhadap Minat Beli” (Studi Kasus StarOne di Area Jakarta Pusat). 

Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Dengan 

menggunakan data empiris menunjukkan bahwa kualitas produk, daya 

tarik promosi, dan harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

3. Elisabeth Desi Arista (2011) melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Iklan, Brand Trust, dan Brand Image Terhadap Minat 

Beli Konsumen Telkom Speedy di Kota Semarang”. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Variabel iklan, 

variabel brand trust, dan variabel brand image memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat beli produk telkom speedy. Penelitian ini 

memiliki kesamaan dalam menganalisis pengaruh iklan terhadap minat 

beli.Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menganalisis pengaruh 

kualitas produk, daya tarik promosi dan harga terhadap minat beli. 

4. Penelitian dari Netti Budin Purnama Sari (2007) tentang “faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen membeli produk di toko flora busana 

muslim”. Penelitian tentang perilaku konsumen telah banyak dilakukan 

diantaranyanya penelitian yang dilakukan Netti Budi Purnama Sari 
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tentang faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Membeli 

Produk. Hasil penelitian menunjukkan semua variable mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen membeli 

produk. Produk yang ditawarkan sesuai dengan tren yang ada dan masalah 

kualitasnya pun tidak kalah dengan kualitas busana muslim di toko-toko 

lainya. Konsumen toko Flora selalu melihat dari segi nominal yang ada di 

toko tersebut dengan membandingkan dengan harga-harga yang ada di 

toko-toko lainya. Promosi dilakukan oleh pihak menejemen toko Flora 

antara lain, dan personal selling. 

5. Penelitian dari Siti Zuliani (2005) tentang “pengaruh lokasi dan harga 

terhadap keputusan bebrbelanja di minimarket sarinah semarang”. Hasil 

penelitian penelitian perilaku konsumen oleh siti zuliani menunjukkan 

faktor-faktor dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk 

belanja di Mini Market Sarinah Swalayan Ngalayan Semarang. Lokasi 

yang sytrategis yaitu dekat dengan penduduk, biaya transfortasi murah dan 

untuk mencapai lokasi dibutuhkan waktu tidak lebih dari satu jam. Harga 

produk sesuai dengan kualitas dan merk barang yang dijualnya dan harga 

jual yang sesuai dengan harga pasaran serta potongan pembelian harga. 
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C. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.6 Model Penelitian 

 

D. HIPOTESIS 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka: 

1. Diduga Iklan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli masyarakant terhadap kendaraan sepeda motor merek Yamaha. 

2. Diduga Harga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli masyarakat terhadap kendaraan sepeda motor merek Yamaha. 

Iklan 

Harga 

Kualitas 

Produk 

Permintaan 

Tampilan 

Produk 
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3. Diduga Kualitas Produk memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli masyarakat terhadap kendaraan sepeda motor merek 

Yamaha. 

4. Diduga desain memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli masyarakat terhadap kendaraan sepeda motor merek Yamaha. 


