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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Konsep tentang pemasaran 

Stanton (1995) mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai suatu sistem dari 

keseluruhan kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, membentuk harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok pembeli.  

Sedangkan Chandra (2002) mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan manusia yang 

diarahkan pada usaha memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. 

Adapun manajemen pemasaran adalah penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan program-program yang bertujuan untuk menimbulkan pertukaran dengan 

pasar yang dijadikan sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dari konsep mengenai manajemen pemasaran melahirkan konsep mengenai 

strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah pada usaha pemasaran perusahaan dari waktu 

ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai 

tanggapan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah 

(Rahman, 2010). Dengan demikian, strategi pemasaran adalah campuran dari marketing 

mix (bauran pemasaran) yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan sasaran penjualan 

sebaik-baiknya dengan bergantung pada batasan-batasan dari lingkungan pemasaran. 

2.1.2. Bauran Pemasaran 

Menurut Stanton (1995), marketing mix adalah suatu kombinasi dari 4 variabel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, 

harga, promosi, dan distribusi. Produk merupakan karakteristik serta ciri barang dan 

jasa yang ditetapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Promosi merupakan 

koordinasi berbagai kegiatan atau cara yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kebaikan produknya dan membujuk para pelanggan dan konsumen 

sasaran untuk membeli produk tersebut (kacang kemasan). Harga merupakan sejumlah 

uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk dan perlu disesuaikan 

dengan nilai produk yang ditawarkan dan bermanfaat bagi konsumen serta 

menguntungkan bagi produsen. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk 

dari produsen ke konsumen (Santoso, 1999).  
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2.1.3. Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

Pendapatan keluarga merupakan penerimaan dari seluruh anggota keluarga yang 

dinilai dengan uang atas harga yang berlaku dalam jangka waktu tertentu (Supranto, 

2001). Pada dasarnya pendapatan seseorang tergantung pada waktu atau jam kerja yang 

dicurahkan maupun tingkat pendapatan yang diterima. Adapun tingkat pendapatan yang 

diterima oleh seseorang, maka akan berpengaruh pada jumlah pembelian produk kacang 

garing. Makin tinggi jumlah pendapatan yang dihasilkan, maka makin tinggi pula 

konsumen membeli produk kacang garing. Pendapatan merupakan suatu indikator yang 

penting untuk mengetahui daya beli konsumen yang bisa diketahui dari besarnya jumlah 

produk yang dibeli oleh konsumen. 

2.1.4. Pengaruh Jumlah Keluarga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing  

Jumlah keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

pembelian (Raharjo dan Manurung, 2001). Semakin banyak jumlah anggota keluarga 

maka jumlah pembelian akan semakin tinggi. Apabila anggota keluarga ikut 

mengkonsumsi kacang garing secara merata, maka jumlah pembelian produk kacang 

garing harus banyak.  

2.1.5. Pengaruh Jarak Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing  

Pemilihan jarak tempat lokasi penjualan akan membantu produk sampai ke 

tangan konsumen (Irawan, 2001). Jarak ke tempat lokasi penjualan dapat memberikan 

kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk kacang garing dengan jarak tempat 

penjualan yang tidak terlalu jauh, dan kemudahan dalam transportasi supaya konsumen 

tidak mengalami kesulitan ketika membeli produk kacang garing.  

2.1.6. Pengaruh Mutu Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing  

Mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan 

yang diinginkan pelanggan agar kepuasan pelanggan bisa terwujud (Fandy, 2009). Mutu 

merupakan kegiatan perusahaan untuk memperbaiki kualitas produknya terutama dari 

segi cita rasa, kulit kacang dikupas lebih mudah, dan jumlah kacang yang kopong tidak 

ada. Hal ini perlu diperhatikan, agar konsumen bisa membeli produk kacang garing 

lebih banyak dan memberi rasa kepuasan bagi konsumen itu sendiri. 

2.1.7. Pengaruh Promosi Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing  

Promosi merupakan sebuah aktivitas menawarkan produk yang bertujuan 

menarik orang lain untuk membeli (Usmara, 2008). Semakin banyak promosi maka 

jumlah pembelian akan semakin tinggi (Coney, 2009). Kegiatan promosi biasanya 

merupakan komponen prioritas kegiatan pemasaran. Dengan adanya promosi, maka 
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konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan kacang garing mempunyai produk yang 

dibutuhkan konsumen, sehingga konsumen terdorong untuk melakukan pembelian, 

misalnya konsumen melihat dan mendengarkan suatu iklan yang ada di acara televisi, 

melihat acara pameran, membaca selebaran brosur, maupun melihat produk dari 

jaringan internet. 

2.1.8. Pengaruh Harga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan dalam penjualan (Hasan, 2001). Harga menjadi salah satu 

pertimbangan utama dalam memilih suatu produk. Tingkat harga suatu barang 

berpengaruh terhadap besarnya jumlah yang dibeli oleh seseorang (Eveline, 2008). 

Makin mahal harga suatu barang akan berkurang jumlah yang dibelinya. 

2.1.9. Pengaruh Pekerjaan Kepala Keluarga Terhadap Tingkat Konsumsi Kacang Garing 

  Dalam pekerjaan kepala keluarga, sering kali konsumen dijumpai adanya suatu 

kegiatan untuk berkunjung ke rumah sambil langsung mengkonsumsi produk kacang 

garing. Pada umumnya banyak konsumen membeli produk kacang garing hanya sebatas 

untuk selingan sebagai cemilan makanan ringan pada saat konsumen kedatangan tamu. 

2.1.10. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu 

Peneliti Topik Variabel 
Model 

Analisis 
Hasil 

Rhininta 

Yuriandini, 2007 

Analisis Penentuan 

Produk Kacang 

Garing Merk 

“GARUDAFOOD” 

Pendapatan, 

Harga, 

Promosi, 

tempat dan 

Produk 

Model 

Linear 

Berganda 

- Terdapat hubungan yang 

signifikan antara 

promosi dan harga. 

- Tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pendapatan, tempat dan 

produk terhadap 

konsumsi kacang garing. 

Septi Pandan Sari, 

2010 

Pengaruh 

Pemasaran terhadap 

Produk Kacang Di 

“PT. DUA 

KELINCI ” 

Harga, 

Promosi, 

tempat dan 

Produk 

Model 

Linear 

Berganda 

- Terdapat hubungan yang 

signifikan antara 

promosi, produk dan 

harga. 

- Tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

tempat. 

 

2.2. Hipotesis  

Dalam penelitian ini disajikan hipotesis sebagai berikut: 

- Diduga tingkat pendapatan keluarga berpengaruh terhadap besarnya jumlah 

pembelian produk kacang garing. 
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- Diduga jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap jumlah pembelian produk 

kacang garing. 

- Diduga jarak tempat tinggal konsumen dari tempat penjualan berpengaruh terhadap 

jumlah pembelian produk kacang garing. 

- Diduga mutu produk berpengaruh terhadap jumlah pembelian produk kacang 

garing. 

- Diduga promosi  berpengaruh terhadap jumlah pembelian produk kacang garing. 

- Diduga harga produk berpengaruh terhadap jumlah pembelian produk kacang 

garing. 

- Diduga pekerjaan kepala keluarga berpengaruh terhadap jumlah pembelian produk 

kacang garing. 

2.3. Pengukuran Variabel  

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendapatan keluarga dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari semua 

anggota keluarga yang tinggal bersama di tempat itu dan diukur dengan satuan 

rupiah per bulan. 

2. Jumlah keluarga dihitung dengan jiwa per KK yang ikut mengkonsumsi kacang 

garing dalam satu rumah (responden dianggap mewakili keluarga). 

3. Jarak dihitung dari jarak tempat tinggal konsumen menuju tempat penjualan kacang 

garing terdekat dan diukur dengan satuan meter. 

4. Mutu diukur dengan skala likert yaitu pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui 

pendapat seseorang tentang suatu hal, dengan jawaban yang diharapkan adalah 

sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. 

5. Promosi dihitung frekuensi berapa kali responden melihat dan mendengar promosi 

atau iklan dari berbagai media dan tidak menghitung frekuensi semua anggota 

keluarga. 

6. Harga diukur dengan skala likert yaitu pengukuran yang dilakukan untuk 

mengetahui pendapat seseorang tentang suatu hal, dengan jawaban yang diharapkan 

adalah sangat mahal, mahal, sedang, murah dan sangat murah. 

7. Tingkat konsumsi dihitung dengan jumlah produk kacang garing yang dibeli per 

bulan dan diukur dengan satuan gram per bungkus.  

8. Pekerjaan kepala keluarga diukur dengan dummy yaitu pengukuran yang dilakukan 

menggunakan skoring data yang dikategorikan dengan jawaban angka nominal 

buruh (0) dan guru (1). 


