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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 Pada penelitian kali ini, teori yang akan digunakan adalah teori perilaku 

konsumen dimana yang akan dilihat adalah pengambilan keputusannya dan 

teori pemasaran politik. Adapun model pengambilan keputusan yang akan 

diadopsi adalah model dari Schiffmann dan Kanuk (2000) dengan dibantu oleh 

model pengambilan keputusan AIDA. Teori selanjutnya adalah teori 

pemasaran politik dari Niffenneger (1988). Teori dan model ini pada dasarnya 

digunakan untuk meneliti proses pengambilan keputusan oleh konsumen atau 

para pembeli serta model AIDA biasanya digunakan pemasaran pada saat 

peluncuran sebuah produk baru. Adapun dalam penelitian ini akan dicoba 

untuk diimplementasikan dalam proses pemilihan presiden sehingga para 

pembeli diasumsikan sebagai para pemilih, khususnya para pemilih pemula. 

Karakteristik para pemilih pemula ini juga akan diteliti dengan didasarkan 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli dari Kotler (2000) 

yang mencakup faktor budaya, sosial, kepribadian dan psikologi. Selain dari 

faktor para pemilih, para kandidat presiden juga akan dilihat strategi 

pemasarannya berdasarkan konsep bauran pemasaran jasa 7P yang mana 3P-

nya merupakan tambahan yang diberikan oleh Booms dan Bitner (1982).  

2.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah studi mengenai proses yang terlibat ketika 

individu atau kelompok sedang memilih, membeli, memakai atau membuang 

produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya (Solomon, 2011). Selanjutnya, dalam penjelasannya, Solomon 

menyatakan bahwa perilaku konsumen disebut proses karena dalam 

kenyataannya pada saat membeli sebuah produk, konsumen tidak hanya 

dilihat pada saat memberikan uang atau menggunakan kartu untuk 

membayar barang tersebut, namun pertukaran di antara kedua pihak 
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merupakan bagian integral dari pemasaran dan isu pembelian harus dilihat 

pada saat konsumen belum membeli, saat membeli dan sesudah membeli. 

Perilaku konsumen sendiri menurut Schiffman dan Kanuk (2008) 

merupakan studi yang relatif baru dan tidak mempunyai sejarah atau badan 

risetnya sendiri sehingga membuat ilmu ini meminjam berbagai konsep yang 

dikembangkan di berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain seperti psikologi 

(studi mengenai individu), sosiologi (studi mengenai kelompok), psikologi sosial 

(studi mengenai cara individu beroperasi dalam kelompok), antropologi 

(pengaruh masyarakat pada individu dan ilmu ekonomi dalam rangka 

membentuk dasar ilmu pemasaran yang baru ini. Dengan kemampuan 

mengadopsi inilah membuat ilmu perilaku konsumen dapat terus mengalami 

perkembangan dan dapat membantu para pemasar untuk lebih memahami 

konsumen. 

2.1.1 Pengambilan Keputusan Konsumen 

Proses pengambilan keputusan konsumen merupakan salah satu hal 

yang dipelajari dalam teori perilaku konsumen. Terdapat beberapa pendekatan 

yang dapat menggambarkan bagaimana konsumen mengambil keputusan 

pembelian, salah satunya adalah pandangan kognitif (Schiffmann dan Kanuk, 

2000). Model dari pengambilan keputusan kognitif ini berusaha 

menggambarkan konsumen yang memecahkan masalah dan sampai tingkat 

tertentu menggambarkan pula konsumen yang emosional. Adapun terdapat 

tiga komponen utama yaitu tahap masukan, proses dan keluaran.Ketiga 

tahapan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.1. Model Pengambilan Keputusan Konsumen. Sumber: Diambil dari 

Schiffmann dan Kanuk (2000) 

 

Tahap-tahap dalam proses pembelian ini dimulai dari tahap masukan 

yang mana pembeli mendapatkan pengaruh eksternal yang dapat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam tahap ini terdapat dua 

sumber informasi utama yaitu usaha pemasaran perusahaan (produk itu 
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sendiri, harganya, promosinya, dan dimana barang tersebut dijual) dan 

pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen (keluarga, teman-teman, 

tetangga, sumber informal dan non-komersial lain, kelas sosial, serta 

keanggotaan budaya dan sub-budaya). 

Tahap selanjutnya adalah tahap proses yaitu berkaitan dengan 

keputusan untuk membeli atau memilih suatu produk dimana pada saat 

konsumen mengambil keputusan, terjadi  pengenalan kebutuhan yang 

dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian dan sikap. 

Proses ini berkaitan erat dengan proses psikologis atau proses dari dalam 

sendiri yang sebelumnya telah dipengaruhi pada saat tahap masukan. Pada 

proses pengenalan pengambilan keputusan ini selain pengenalan kebutuhan, 

konsumen akan melakukan penelitian sebelum pembelian dan apabila masih 

ragu-ragu mereka akan melakukan evaluasi alternatif berdasarkan 

pengalaman pembelian. 

 Terakhir, tahap keluaran merupakan proses terakhir yang terjadi dalam 

proses pengambilan keputusan yaitu perilaku pembelian dan penilaian pasca-

pembelian. Perilaku pembelian sendiri terdiri dari tiga tipe yaitu pembelian 

percobaan, pembelian ulangan dan pembelian komitmen jangka panjang. 

Sedangkan penilaian pasca pembelian terkait dengan evaluasinya terhadap 

produk yang telah dibeli dan apakah akan dilakukan pembelian ulang. 

Pada produk yang baru saja akan dipasarkan, tentu saja pendekatannya 

akan berbeda dibandingkan dengan produk yang telah ada sebelumnya. 

Demikian pula apabila diperhadapkan dengan pembeli baru yang masih dalam 

tahap percobaan. Meskipun tahapan pengambilan keputusannya tetap dapat 

menggunakan tahapan dari Schiffman dan Kanuk (2000), terdapat model 

pendekatan AIDA yang dapat membantu untuk melihat bagaimana sebuah 

produk dapat menarik minat beli konsumen. 

 Model AIDA sendiri merupakan akronim dari Attention, Interest, Desire, 

dan Action. Model ini biasa disebut juga model hierarki yang dikembangkan 

oleh Strong dan banyak digunakan dalam komunikasi pemasaran, khususnya 
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untuk melihat proses pengambilan keputusan konsumen (Irina, 2013). 

Penjelasan dari model ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

a) Attention 

 Attention atau perhatian merupakan tahap awal dimana produk harus 

dapat menarik perhatian konsumen. Adapun dalam tahapan ini, pesan yang 

harus dapat ditampilkan untuk dapat menarik adalah dengan memiliki tiga 

sifat yaitu bermakna (meaningful), dapat dipercaya (believable) dan terakhir 

adalah pesan harus lebih baik atau berbeda dibanding pesaingnya (distinctive).  

b) Interest 

  Pada tahap interest atau tahap ketertarikan, konsumen sudah lebih 

memberikan perhatian khusus terhadap suatu produk dan meluangkan 

waktunya untuk mencari tahu tentang produk tersebut.  

c) Desire 

  Pada tahap ini,  konsumen sudah memiliki motivasi untuk memiliki 

produk atau bahkan pemasar mampu menciptakan sebuah kebutuhan 

sehingga konsumen menginginkan sebuah produk 

d) Action 

  Tahap action merupakan tahap dimana akhirnya konsumen mengambil 

keputusan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 

Penggunaan model hierarki ini bagi perusahaan dapat membantu untuk 

melihat sampai tahapan manakah konsumen tertarik pada produknya, apakah 

sampai tahap pembelian atau hanya berhenti pada tahap sebelumnya. 

Sehingga apabila konsumen tidak sampai pada proses pembelian, pemasar 

dapat belajar mengenai kekurangannya. 

 Selain melihat proses keputusan pembeli, salah satu komponen yang 

dapat membantu melihat bagaimana proses pemilihan konsumen adalah 

dengan mempelajari karakteristik pembeli agar membantu pemasar untuk 
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dapat memasarkan produknya (Kotler, 2000). Hal ini disebabkan karakteristik 

pembeli cenderung kompleks dan terdiri dari berbagai macam faktor. Adapun 

Kotler juga menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku. Sumber: Diambil dari Kotler 

(2000) 

a) Budaya 

  Kotler (2000) membagi budaya menjadi tiga bagian yaitu kultur, 

subkultur dan kelas sosial. Kultur sendiri menjadi salah satu bagian 

terpenting dalam hidup manusia, dimana pribadi manusia terbentuk pertama 

kali karena menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Selain 

kultur, terdapat subkultur dimana keadaan lingkungan dapat dibagi lagi ke 

dalam lingkungan yang lebih kecil dan dapat memberikan lebih banyak ciri-

ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Bagian ketiga dari budaya adalah 

kelas sosial, dimana kelas sosial dapat terbentuk dari sistem kasta yang 

dimiliki pada budaya tertentu maupun perbedaan kelas yang terbentuk dari 

hasil penghasilan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. 
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b)  Sosial 

  Pengambilan keputusan konsumen selain dari faktor budaya maka ada 

faktor sosial dimana peran kelompok acuan, keluarga dan peran serta status 

dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kelompok acuan seseorang dapat 

terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Sedangkan keluarga 

merupakan salah satu unit terpenting dan menjadi obyek penelitian yang 

ekstensif bagi para pemasar karena dari orang tua seorang anak mempelajari 

berbagai macam hal termasuk pandangan-pandangan khusus yang dapat 

mempengaruhi dalam proses pembelian.  

  Terakhir, peran dan status berhubungan dengan posisi yang dimiliki 

seseorang dalam tiap-tiap kelompok dan hal itu dapat berbeda dalam setiap 

situasi, dalam keluarga misalnya seseorang dapat berperan sebagai seorang 

anak maupun apabila sudah berkeluarga dapat berperan menjadi seorang istri 

dan di tempat ia bekerja dapat berperan pula sebagai seorang atasan, dan lain 

sebagainya, sehinga pada saat ia mengambil keputusan ia akan berperan 

sesuai dengan peran yang ia lakoni 

c)  Kepribadian 

  Budaya dan Faktor Sosial merupakan faktor-faktor lingkungan yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam perilaku pembeliannya. Selain faktor 

lingkungan, faktor kepribadian atau karakteristik pribadi juga dapat 

membantu para pemasar melihat kecenderungan yang akan dilakukan oleh 

konsumen. Adapun terdapat beberapa hal dalam faktor kepribadian ini yaitu 

usia dan tahap siklus hidup dimana setiap orang akan memiliki kebutuhan 

disesuaikan dengan umurnya dan siklus hidupnya dalam keluarga.  

 Kepribadian menurut Jung dalam Cervone dan Pervin (2011) adalah 

sebuah kesadaran penuh pada pemenuhan diri ideal yang tidak dapat 
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tercapai. Jung sendiri membagi kepribadian manusia menjadi dua tipe yaitu 

intoversi (introvert) dan ektraversi (ekstrovert). Dimana introversi adalah orang 

yang memiliki orientasi dasar internal dan berhati-hati dan ektroversi adalah 

orang yang memiliki orientasi yang mengarah pada dunia luar dan tipe ini 

mengikatkan diri secara sosial, aktif dan menyukai petualangan. 

 Pandangan Jung mengenai pribadi ektrovert dan introvert dijabarkan 

lebih terperinci oleh Feist dan Feist (2010: 137-141) sebagai berikut yaitu 

bahwa kedua sisi tersebut dapat dikombinasikan dengan satu atau lebih dari 

empat fungsi dan membentuk delapan kemungkinan orientasi atau jenis. 

Empat fungsi tersebut adalah thinking, feeling, sensing dan intuiting. Bagi 

pribadi ektrovert, karakteristik berpikir mereka sangat bergantung pada 

pemikiran yang nyata, tetapi mereka juga menggunakan ide abstrak jika ide 

tersebut dapat ditransmisikan kepada mereka secara langsung contohnya dari 

guru atau orang tua, sedangkan bagi pribadi introvert, mereka beraksi 

terhadap rangsangan eksternal tetapi interpretasi mereka terhadap suatu 

kejadian lebih diwarnai oleh pemaknaan internal yan mereka bawa dalam 

dirinya sendiri dibanding dengan fakta objektif yang ada.  

 Feeling atau perasaan dinterpretasikan lebih lanjut dengan kata yang 

dianggap lebih tepat yaitu  pemberian nilai (valuing). Orang-orang dengan 

perasaan ektrovert menggunakan data objektif untuk melakukan evaluasi dan 

tidak banyak menggunakan opini subjektif dan orang-orang dengan perasaan 

ini dapat dimudahkan oleh situasi sosial karena mereka mengetahui saat yang 

tepat untuk mengatakan sesuatu dan bagaimana caranya serta mereka 

biasanya disukai karena kemampuan sosialnya. Kebalikan dengan orang-

orang dengan perasaan ekstrovert, orang-orang dengan perasaan introvert 

mendasarkan penilaian mereka sebagian besar pada persepsi subjektif 

dibanding dengan fakta objektif serta mereka seringkali mengabaikan opini 

tradisional yang ada dan menjauhi dunia objektif sehingga kerap kali orang 

disekitar mereka merasa tidak nyaman dan bereaksi dingin. 
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 Fungsi sensing merupakan persepsi individual terhadap impuls sensor 

sehingga tidak dapat disamakan dengan rangsangan fisik. Bagi pribadi yang 

memiliki sensing ekstrovert, mereka menerima rangsangan eksternal secara 

obyektif, kurang lebih sama seperti rangsangan ini eksis dalam kenyataan, 

berbeda dengan orang-orang dengan sensing introvert biasanya dipengaruhi 

oleh sensasi subjektif akan penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan dan hal 

lainnya. 

 Intuisi meliputi persepsi yang berada jauh di luar sistem kesadara. 

Intuisi berbeda dari sensing karena intuisi lebih kreatif dan kerap 

menambahkan atau mengurangi elemen dari sensasi kesadaran. Orang-orang 

dengan intuisi ekstrovert selalu berorientasi pada fakta dalam dunia eksternal 

dan orang-orang dengan intuisi introvert dipandu oleh persepsi 

ketidaksadaran terhadap fakta yang umumnya subjektif dan memiliki sedikit 

atau bahkan tidak ada kesamaan dengan kenyataan eksternal. 

 Empat fungsi ini biasanya tampil dengan urutan hierarki dengan satu 

fungsi menempati posisi superior dan lainnya menjadi posisi kedua dan dua 

lainnya menjadi posisi inferior. Pada individu sendiri tidak ada yang 

seluruhnya introvert dan seluruhnya ekstrovert, khususnya bagi orang yang 

sehat secara psikologis akan mendapati dirinya berada dalam keseimbangan 

dari dua jenis sikap dan merasa nyaman dengan dunia internal dan 

eksternalnya. 

d)  Psikologi 

  Faktor Psikologi dipengaruhi oleh beberapa hal, yang pertama yaitu 

motivasi dimana motivasi ini mengacu pada dorongan, desakan, impian atau  

keinginan  yang akhirnya menciptakan suatu urutan kejadian yang dikenal 

sebagai suatu perilaku (Bayton, 1958). Motivasi berkaitan dengan tenaga 

pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak sebagai 

usaha untuk memenuhi kebutuhan (Schiffman dan Kanuk, 2000). Kedua yaitu 

persepsi, dimana persepsi menurut Webster (1993) adalah proses bagaimana 
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stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasi dan diinterpretasikan. Stimulinya 

didapatkan dari kelima panca indera yaitu berupa penglihatan, penciuman, 

rasa, sentuhan dan pendengaran. 

  Ketiga, pembelajaran yaitu suatu  proses yang terus menerus 

berlangsung dan berubah sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh 

seperti dari membaca, diskusi, observasi, berpikir atau dari pengalaman yang 

sebenarnya (Prasetijo dan Ihalauw, 2005). Proses pembelajaran sendiri juga 

merupakan proses yang akan dilakukan seumur hidup oleh para konsumen 

karena terdiri dari berbagai macam aktivitas seperti respon yang dilakukan 

terhadap lingkungannya, usaha untuk mengikuti konsumen atau individu 

lain, usaha untuk melakukan percobaan dengan menggunakan kegiatan 

berpikir atau berlogika (Carmen, 2008).   

 Keempat, keyakinan dan sikap yaitu keyakinan berhubungan dengan 

konsumen yang sudah familiar dengan merk tertentu dan sudah memiliki 

kepercayaan terhadapnya sedangkan sikapdalam perilaku konsumen 

berhubungan dengan evaluasi umum terhadap orang (dapat pula terhadap diri 

sendiri), obyek/benda, iklan maupun isu-isu tertentu (Solomon, 2011).  Sikap 

menurut Daniel Katz memiliki fungsi yang terbagi dalam empat kategori yaitu 

memiliki fungsi utilitarian yang menggunakan instrumen suka dan tidak suka, 

fungsi ego-defensive dimana orang cenderung mengembangkan sikap tertentu 

untuk melindungi egonya dari abrasi psikologi, fungsi value-expressive yang 

memungkinkan konsumen mengekspresikan secara jelas citra dirinya dan 

juga nilai-nilai yang dianutnya dan yang terakhir fungsi knowledge-

organisation yaitu mengenai terbatasnya kapasitas otak manusia dalam 

memproses informasi maka orang cenderung bergantung pada pengetahuan 

yang didapat dari pengalaman dan informasi dari lingkungan (Prasetijo dan 

Ihalauw, 2005). 
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2.2 Bauran Pemasaran dalam Politik  

Kotler dan Kotler (1999) menyebutkan bahwa Ilmu pemasaran politik 

telah mengalami peningkatan yang signifikan yang mempengaruhi setiap 

orang serta industri dan menciptakan kandidat yang sukses, pencapaian ini 

dapat diperoleh apabila kandidat dapat mengerti pasar yang mereka 

hadapi.Newman (1999) mendefinisikan pemasaran politik sebagai 

pengaplikasian prinsip-prinsip pemasaran dan prosedurnya dalam kampanye 

politik oleh individual dan organisasi. Selanjutnya, prosedur dijabarkan 

meliputi analisis, pengembangan, eksekusi dan manajemen strategi kampanye 

oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, dan kelompok kepentingan 

yang ingin mendorong opini publik, memajukan ideologinya, memenangkan 

pemilihan dan meluluskan undang-undang serta referendum dalam 

menanggapi kebutuhan dan keinginan orang-orang serta kelompok yang 

memilih mereka. 

Harrop (1990) melihat bahwa sebenarnya partai politik dapat 

dikategorikan sebagai institusi penyedia jasa. Sama seperti penyedia jasa yang 

menjual produk yang tidak nyata (intangible product), partai politikpun 

demikian, dimana produk yang ditawarkan selain tidak nyata juga berkaitan 

dengan sistem nilai di mana di dalamnya melekat janji dan harapan akan 

masa depan, visi yang bersifat atraktif dan kepuasan yang dijanjikan tidaklah 

segera tercapai tetapi hasilnya lebih bisa dinikmati dalam jangka panjang, 

tidak pasti dan bisa ditafsirkan macam-macam (O’Shaugnessy, 2001). 

Pada bidang jasa telah dikenal penggunaan 7P sebagai alat pembuatan 

strategi dalam peluncuran atau penjualan sebuah produk. Dimana 7P ini 

merupakan pengembangan dari bauran pemasaran 4P yaitu produk, promosi, 

harga dan tempat lalu ditambah dengan 3P yaitu manusia, proses dan bukti 

fisik. Dalam perjalanannya, strategi pemasaran politik dengan penggunaan 

bauran pemasaran 4P telah dikembangkan oleh Niffenegger (1988). 

Pengadopsian bauran pemasaran 4P Niffenegger (1988) dapat diuraikan 

sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah produk. Produk dalam politik 
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berkaitan dengan platform partai, masa lalu dan gambaran (image). Adapun 

platform partai berisikan konsep, identitas ideologi dan program kerja.  

Sedangkan masa lalu berkaitan dengan apa saja yang telah dilakukan partai 

politik di masa lampau dan berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk 

politik. Produk terakhir yaitu gambaran yaitu karakteristik kandidat yang 

dapat memberikan citra, simbol dan kredibilitas dari produk-produk yang 

telah ditawarkan sebelumnya. 

 Promosi dalam 4P Niffenegger berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan 

oleh partai maupun kandidat untuk dapat lebih dikenal masyarakat dan juga 

ajang untuk memperkenalkan produk-produknya. Tidak jarang pula institusi 

politik bekerja sama dengan agen iklan dalam membangun slogan, jargon dan 

citra yang akan ditampilkan. Promosi lainnya dapat pula dilakukan dengan 

debat di TV untuk dapat bertarung dalam memaparkan program kerja serta 

visi dan misinya masing-masing.  

 Selanjutnya, harga atau P (price) selanjutnya berbicara mengenai  biaya 

yang dikeluarkan secara ekonomi, psikologis sampai ke citra sosial oleh partai 

dan kandidat. Biaya ekonomi berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pada 

masa kampanye baik iklan, publikasi dan biaya administrasi. Sedangkan, 

biaya psikologis berkaitan dengan harga persepsi psikologis, dimana 

konsumen walau tidak membayar dalam bentuk material atau uang namun 

mereka membayar dengan kepercayaan terhadap kandidat yang mereka pilih. 

Persepsi ini dapat terbentuk dari kenyamanan mereka terhadap latar belakang 

kandidat baik dari segi etnis, agama, pendidikan, latar belakang dan hal 

lainnya yang berkaitan dengan personalitas kandidat presiden. 

 P terakhir yaitu Place atau tempat berkaitan dengan cara hadir atau 

distribusi sebuah institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi 

dengan para pemilih atau calon pemilih. Segmentasi dirasa penting karena 

dalam berkomunikasi diperlukan suatu metode yang tepat menyasar kepada 

golongan-golongan pemilih. Distribusi sendiri dapat diartikan sebagai suatu 

jaringan yang berisi orang dan institusi yang terkait dengan aliran produk 

politik kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat merasakan dan 
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mengakses produk politik dengan lebih luas. Distribusi ini penting adanya 

terkhusus bagi masyarakat di pelosok yang kesulitan mendapatkan informasi 

memadai. 

 Pada bauran pemasaran yang telah diuraikan di atas, akan 

ditambahkan pula 3P dari Booms dan Bitner (1982), di mana mengandung 

unsur manusia, proses dan bukti fisik. Manusia sendiri  berkaitan dengan 

elemen terpenting dalam pemasaran jasa terkhusus politik, yang manusia 

berperan penting sebagai pemangku kebijakan dan merupakan orang pilihan 

dari masyarakat untuk mengaspirasikan keinginan mereka. Dalam pemilihan 

kandidat, personalitas kandidat dapat memberikan efek yang signifikan bagi 

pemilih untuk memutuskan pilihannya dibandingkan dengan isu yang 

diangkat oleh partai (Shanks dan Miller, 1990). Selain personalitas, Funk 

(1999) menggaris bawahi beberapa dimensi yang mempengaruhi  keputusan 

untuk memilih seorang kandidat yaitu kompetensi, kepercayaan, dan 

kesukaan. 

 Pada bagian proses, unsur ini merupakan metode pengoperasian atau 

serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan 

yang baik kepada pelanggan. Sedangkan dalam politik, proses politik 

merupakan pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur 

hubungan antara satu sama lain (Budiardjo, 2008). Budiardjo menjelaskan 

pula bahwa proses dalam sistem tersebut dapat diartikan sebagai input dan 

output, dimana input merupakan tuntutan serta aspirasi dari masyarakat dan 

input ini akan diolah menjadi output yaitu berupa kebijaksanaan dan 

keputusan yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Sehingga, apabila 

proses dalam pemasaran digabung dengan proses politik khususnya pada saat 

masa kampanye maka proses ini akan berbicara mengenai bagaimana 

kandidat politik memproses keinginan masyarakat (input) menjadi output 

dengan memberikan “janji-janji” atau kebijakan yang akan diambil apabila 

terpilih. 

 Terakhir, yaitu bukti fisik berkaitan dengan bagaimana pemasar 

menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa, seperti misalnya brosur atau 
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foto-foto yang berkaitan dengan jasa yang akan ditawarkan. Bukti fisik ini 

apabila diadaptasi terhadap pemasaran politik, biasanya yang digunakan 

adalah rekam jejak dari para kandidat politik, mengenai hal-hal apa saja yang 

sudah mereka lakukan berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat maupun 

juga prestasi-prestasi yang telah dihasilkan kandidat tersebut selama 

hidupnya. 

 Untuk dapat menggabungkan strategi 7P dari Niffenegger (1988) 

maupun tambahan dari teori bauran pemasaran Booms dan Bitner (1982) 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Proses Pemasaran Politik. Sumber: Niffenegger (1988) dan Booms 
dan Bitner (1982). 
 
 Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa segmen pemilih terletak di 

dalam ruang lingkup lingkungannya yang dapat terdiri dari faktor budaya, 

keluarga maupun orang terdekatnya. Dalam pemasaran politik ini, kandidat 

dapat melakukan strategi pendekatan menggunakan 4P dari Niffenegger (1988) 

dengan ditambahkan 3P  pemasaran jasa dari Booms dan Bitner (1982) yaitu 

mencakup produk, promosi, harga, tempat, manusia, proses dan barang bukti.  
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 Penggunaan konsep 7P tersebut dalam strategi pemasaran dapat 

dibantu dengan melakukan prediksi perilaku pemilih dalam upaya untuk 

dapat mengetahui faktor apa saja yang disukai pemilih dari kandidat atau 

partai. Newman dan Sheth (1985) mengembangkan sejumlah keyakinan 

kognitif yang diyakini dapat mempengaruhi proses pemilihan pemilih yaitu 

dari segi isu dan kebijakan (issues and policies), citra sosial (social 

imagery) lebih dominan mempengaruhi pemilih dibandingkan komponen 

gambaran kandidat (candidate image), peristiwa terkini (current events), 

peristiwa personal (personal events) dan isu epistemik (epistemic issues). 

 Pengembangan model Newman dan Sheth (1985) tersebut pada 

masa sekarang ini diringkas menjadi lima komponen yaitu isu politik, 

citra sosial, personalitas kandidat, kemungkinan situasional dan nilai 

epistemik oleh Ben-Ur dan Newman (2002). Hal yang menarik dari dua 

penlitian tersebut adalah samanya faktor dominan yang mempengaruhi 

perilaku memilih yaitu dari segi isu dan citra sosial. Penelitian keduanya ini 

dilakukan di Amerika pada saat setelah pemilihan umum presiden. 

 Fenomena yang terjadi di Amerika perihal perilaku pemilih ini salah 

satunya adalah peningkatan jumlah pemilih yang bersedia mengikuti 

pemilihan umum. Peningkatan ini terjadi karena partai beserta kandidat 

berusaha untuk mendekatkan dirinya dan membuat lingkungan politik 

menjadi lebih mudah dipahami serta mengajak masyarakat terlibat di 

dalamnya (Dodson, 2010). Penggunaan sarana media yang terintegrasi untuk 

dapat memperkenalkan politik diyakini dapat membantu meningkatkan 

pemilihan lanjut Dodson (2010). 

 Media internet merupakan salah satu media paling berpengaruh dalam 

proses pemilihan umum beberapa tahun belakangan ini. Pemilihan Presiden 

Amerika Serikat pada tahun 2008 merupakan salah satu fenomena terbesar 

dalam penggunaan media internet khususnya media sosial sebagai salah satu 

strategi kampanye yangmemenangkan Presiden Obama (Cogburn dan 

Vasquez, 2011). Selanjutnya, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 
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penggunaan media sosial ini juga berhasil untuk dapat meningkatkan 

partisipasi dari kelas akar rumput dalam membantu proses kampanye, 

khususnya bagi para anak muda. 

 Segmen anak muda ini dianggap menjadi salah satu segmen yang paling 

berkontribusi dalam kemenangan yang diraih Obama. Penelitian akan segmen 

ini juga dilakukan di berbagai Negara. Penggunaan sarana media internet di 

Finlandia dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih muda juga dirasa 

dapat memberikan dampak positif (Leppaniemi et al, 2011). Para pemilih muda 

tersebut sebagian besar menggunakan sarana internet sebagai media 

informasi sehingga kampanye yang ditargetkan kepada pemilih tersebut 

banyak menggunakan sarana media internet.   

 Penggunaan sarana media internet khususnya media sosial juga 

digunakan di Malaysia dan penggunaan ini memperlihatkan bahwa semakin 

banyaknya anak muda yang mau terlibat dalam pembicaraan politik melalui 

diskusinya di internet khususnya pada halaman facebook, blog maupun saling 

berbagi video melalui youtube (Hashim et al, 2012). Hal yang hampir serupa 

juga terjadi di Inggris beberapa tahun sebelumnya (Drummond, 2006). 

Kampanye yang dilakukan melalui sarana media internet kepada pemilih 

pemula juga menampakkan hasil yang positif, dimana kampanye ini dapat 

menarik perhatian, memberikan informasi, dan menunjukkan positioning 

partai yang dapat menjadi pembeda antara satu dan yang lainnya.  

 Penggunaan berbagai macam metode untuk mendekatkan diri kepada 

pemilih dapat dilakukan oleh kandidat dan partai politik. Berbagai penelitian 

yang dilakukan di berbagai Negara dapat ditemukan, segmen pemilih muda 

sendiri menurut Eichhorn (2010)menarik untuk dilihat karena cara berpikir 

dan pengambilan keputusannya cukup kompleks. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Dari teori-teori yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir 

 Penjelasan kerangka pikir di atas adalah dalam penelitian ini yang mau 

diteliti terlebih dahulu adalah pada tahapan masukan dimana akan dicari 
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yaitu dari produk (product), promosi (promotion), harga (price), tempat (place), 

manusia (people), proses (process), dan bukti fisik (physical evidence). Setelah 

itu akan diteliti proses pengambilan keputusannya yaitu dengan dibantu 

dengan model AIDA yang memiliki tahapan dari melihat daya tarik (attention), 

ketertarikan (interest), keinginan (desire) dan aksinya (action) dalam memilih 

presiden. Khusus bagi tindakan aksi (action) merupakan tindakan 

pengambilan keputusan oleh para pemilih.  

 

 


