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PENGANTAR EDITOR 
 

 Pada keseharian kita saat di kantor, di fasilitas kesehatan 

publik termasuk pelayanan kesehatan, di pabrik, industri, di sekolah, 

universitas, banyak kita saksikan dan temukan barang berlebih, tidak 

terpakai, tidak berfungsi, hanya menjadi pajangan atau malah sudah 

menjadi rongsokan yang tidak sedap dipamdang mata. Apabila 

barang, alat kesehatan, mesin, elektronik, bahan habis pakai, peralatan 

rumah tangga, alat kantor, kendaraan yang tidak terpakai tersebut 

semua dibeli dengan uang negara, uang kantor, pendapatan usaha 

apalagi pinjaman dan uang pribadi berapa banyak uang/ sumber daya 

tersebut mubazir, tertahan tidak produktif dan tidak menghasilkan 

profit, sampai kehilangan peluang untuk investasi yang lebih 

bermanfaat. Semua karena manajemen dan strategi pembelian barang 

maupun jasa hanya dilandasi oleh emosi, gengsi dan melihat siapa 

yang menjual, bahkan karena keterpaksaan atau tekanan. 

 Kasus beredarnya vaksin palsu selama 13 tahun yang baru 

terungkap pada pertengahan bulan Juni 2016 ini, sedikit banyak 

melibatkan juga kesalahan manajemen pembelian. Padahal pembelian 

vaksin dilakukan oleh rumah sakit, klinik, dan apotik dimana di sana 

banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi. 

 Buku ini memperluas wawasan pencerahan sekaligus ilmu 

bagaimana menjadi pembeli yang cerdas, rasional dengan logika 

berfikir ilmiah. 

 Penulis buku ini saya kenal sebagai seorang pakar, akademisi 

dan praktisi berpengalaman yang sangat produktif berkarya, berbagi 

ilmu. Kompetensinya tidak perlu diragukan lagi. Mari kita baca 

dahulu buku ini sebelum membuat keputusan pembelian baik barang 

atau jasa agar pembelian efisien dan bermanfaat, terhindar dari 

kerugian. 
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PENDAHULUAN 
 

uku - buku tentang pembelian sangat sedikit. Pada toko-toko 

buku umumnya kita menemui banyak buku-buku tentang 

penjualan dan pemasaran. Cukup banyak kesalahan dalam 

pembelian sehingga menyebabkan : 

a. Harga pembelian tidak diperoleh pada harga terbaik 

b. Produk yang dibeli tidak berfungsi optimal seperti yang 

diharapkan, atau produk yang dibeli menjadi mubasir karena 

pungguna (user) tidak mau menggunakan produk tersebut, atau 

karena pengguna / operator tidak mampu mengoperasikan 

produk tersebut 

c. Produk yang dibeli ternyata palsu. Masalah ini sering terjadi pada 

produk persediaan. Kasus vaksin palsu yang terungkap pada 

media Juni 2016, ternyata sudah berlangsung selama 13 tahun di 

Indonesia. Penjual vaksin palsu tersebut ternyata mampu 

memasuki klinik, apotek, sampai rumah sakit. 

 

 Penulis banyak belajar dari kesalahan maupun prestasi yang 

baik dalam pembelian. Karena alasan tersebut di atas maka penulis 

tergerak menulis buku ini. Banyaknya contoh – contoh di bidang 

perumahsakitan dikarenakan profesi penulis sebagai manajer rumah 

sakit dan dokter. Tetapi sebagai organisasi yang kompleks, rumah 

sakit juga memiliki aspek – aspek non medis. “Hospital is city in the 
city”, begitu kata Pakar Rumah Sakit. 
 Pembelian merupakan salah satu fungsi penting dalam 

pemasaran. Di samping fungsi lainnya seperti penyimpanan, 

standarisasi, penilaian, pembiayaan, informasi pasar, pengambilan 

resiko, pengiriman dan penjualan. Pembelian sering merupakan 

langkah awal dalam manajemen pemasaran. 

B 
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 Buku ini ditujukan pada para praktisi, akademisi, peneliti, dan 

mahasiswa atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. 

 Dalam buku ini yang dimaksud dengan pembelian adalah 

pembelian dalam organisasi/ bisnis, terutama pembelian alat – alat/ 

mesin-mesin yang relatif mahal atau pembelian barang habis pakai, 

namun berulang dan dalam jumlah cukup banyak. Walaupun 

pembahasan pada buku ini merupakan pembahasan dalam pembelian 

organisasi/ bisnis, namun langkah-langkah dalam proses pembelian 

dapat digunakan dalam pembelian rumah tangga/ perorangan, 

terutama untuk barang atau jasa yang mahal seperti mobil dan rumah 

atau barang-barang yang mahal lainnya. 

 Pembelian dalam organisasi/ bisnis sering kali merupakan 

pembelian yang kompleks, yang melibatkan banyak pihak yaitu : 

penggagas, pemberi pengaruh, pembuat keputusan, pelaku 

pembelian, pemakai anggaran. Dalam organisasi/ bisnis, pembelian 

sebaiknya oleh suatu tim dengan dasar rasional, bukan berdasar selera 

atau emosi. 

 Pada bab III dijelaskan mengenai perilaku konsumen dalam 

pembelian. Karena menyangkut ilmu perilaku maka dikemukakan 

juga aspek-aspek psikologi. Dikemukakan juga berbagai teori 

pembelian dengan emosi yang banyak digunakan oleh para penjual 

yang andal. Tidak semua teori dikemukakan, agar buku ini tidak berat 

untuk dibaca. 

 Fungsi awal dari suatu alur manajemen adalah perencanaan, 

pada bab II dibahas tentang perencanaan pembelian, termasuk studi 

kelayakan yang praktis untuk manajer tim pembelian. 

 Guna memudahkan proses penambilan keputusan membeli, 

pada bab IV dibahas tentang kriteria pembelian yaitu : reputasi 

produk, reputasi penjual, populasi produk, harga, garansi. Untuk 

mengkuantitatifkan kriteria-kriteria tersebut dikemukakan indikator-

indikatornya, yang dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 Keputusan membeli merupakan inti dari buku ini, yang 

didahului oleh penentuan kriteria dan indikator. Keputusan membeli 

yang rasional dibuat secara objektif melalui informasi yang memadai 

dan mengkuantitatifkannya, dijelaskan pada babV. 
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 Properti merupakan produk dengan karakteristik khusus 

dibahas pada bab VI. Pembelian persedian selalu berulang, kapan 

harus dibeli dan berapa jumlah pembelian yang ekonomis, dibahas 

pada bab VII. 

 Negosiasi merupakan tahap yang krusial dalam pembelian. 

Langkah-langkah dan strategi negosiasi dibahas pada bab VIII. 

 Hasil negosiasi perlu dijadikan dokumen pembelian resmi 

yang dituangkan dalam perjanjian jual beli. Perjanjian ini bisa dibuat 

di bawah tangan dan bisa secara otentik melalui akta notaris, dibahas 

pada bab IX. 

 Evaluasi merupakan tahap terakhir dan integral dalam proses 

manajemen dimana hasil evaluasi adalah suatu tindak lanjut dan 

berlanjut lagi ke perencanaan dalam suatu siklus manajemen 

umumnya, pembeli bisa belajar dari hasil evaluasi, dibahas pada bab 

X. 

 Penulis mengemukakan juga kasus-kasus aktual, namun 

identitas para pelaku/ merek sengaja dirahasiakan agar tidak 

menimbulkan masalah di kemudian hari. 
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TEORI PENJUALAN DAN PEMBELIAN 
 

2.1     Produk 

Yang diperjual belikan adalah produk. Produk adalah 

segala sesuatu baik barang atau jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan manusia. Barang dan jasa memiliki 

karakteristik yang berbeda. Jasa berbeda dengan barang karena 

memiliki karakteristik : intangible (abstrak, tidak dapat diraba), 

pembelian tidak menimbulkan kepemilikan, tidak dapat 

disimpan, tidak terpisahkan dengan si pemberi jasa. 

Kemajuan teknologi kadang mengaburkan antara barang 

dan jasa, maka Kotler (2000) membagi produk menjadi 5 

golongan : 

1. Produk fisik murni (barang murni) 

2. Produk fisik disertai jasa pendukung 

3. Produk hybrid, dimana fisik dan jasa seimbang 

4. Jasa sebagai produk utama yang didukung produk fisik 

5. Produk jasa murni 

 Pengertian jasa juga ada 2 macam yaitu : 

1. Jasa sebagai produk utama 

2. Jasa sebagai produk perifer, yang mendukung produk inti / 

utama, barang atau jasa 

Sehingga ada 2 jenis kualitas yaitu : 

1. Kualitas teknis (technical quality) yang berhubungan dengan 

produk inti 

2. Kualitas layanan (service quality) yang berhubungan dengan 

produk perifer (pendukung) 
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2.2    Teori Perilaku Pembelian 

Perilaku pembelian sering disebut sebagai perilaku 

konsumen, yang banyak berhubungan dengan ilmu psikologi. 

Perilaku konsumen merupakan dasar dari ilmu manajemen 

pemasaran. Puncak dari manajemen pemasaran adalah 

penjualan (sales). Kotler (2000) mengatakan : “sales is the tip of 

marketing” sebagai lawan dari penjualan adalah pembelian. 
Baik penjual maupun pembeli selalu ingin memperoleh 

value yang setinggi-tingginya, yaitu perbandingan antara 

manfaat dan korbanan (harga) masing-masing pihak. 

Value (nilai) penjual =  
Ha a Ma aa  

Sedangkan pembeli juga ingin mendapatkan value yang 

setinggi-tingginya juga. 

Value (nilai) pembeli = 
Ma aa  Ha a  

Total Value Pembeli = Ma aa  i a +Ma aa  P i i  Biaya M +Biaya i+Biaya Wa +Biaya R i  

 

Dasar Studi Perilaku 

1. Psikoanalisis Theory 

Dikembangkan oleh Sigmund Freud. Perilaku merupakan 

interaksi dalam struktur kepribadian manusia yaitu : id, ego 

dan superego. Sigmund Freud dan William Mc Dougal 

mengembangkan Teori Insting, yang berdasarkan teori 

evolusi dari Charles Darwin. Darwin mengatakan bahwa 

tindakan intelligent merupakan insting yang diwariskan. 

Dalam studi perilaku teori psikoanalisa sudah banyak 

ditinggalkan, kecuali dalam ilmu sexologi. 

 

2. Learning Theory (Behaviorism) 

Teori ini dikembangkan oleh Watson, Pavlov, Skinner, 

Hull. Menurut teori ini perilaku manusia dibentuk melalui 

proses belajar atau pengaruh lingkungan. Metode 
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eksperimen dengan menggunakan hewan-hewan 

percobaan. Macam-macam learning theory : 

a. Stimulus Response Theory (S-R Theory).  

Misal :hadiah dan hukuman pada tikus; iklan yang 

terus menerus. 

b. Cognitive Theory 

Pengaruh : sikap, keyakinan, pengalaman, manfaat 

c. Gestalt dan Field Theory 

Interaksi manusia dengan lingkungannya sebagai 

keseluruhan (totalitas). Kadang Gestalt theory 

dipisahkan tersendiri. 

  

Gestalt Theory 

 Dikembangkan oleh Max Wertheimer dan Wolfgang 

Kohler. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang sulit 

diterjemahkan secara tepat. Dalam bahasa Inggris yang 

dimaksud kata Gestalt adalah form, shape, figure, 

configuration dan stucture. Juga sering diartikan sebagai 

whole atau total (keseluruhan). 

 Prinsip teori Gestalt ini adalah bahwa suatu gejala 

atau fenomena harus dan bisa dimengerti sebagai suatu 

totalitas (keseluruhan). Contohnya, sebuah lagu tidak akan 

terdengar sebagai sebuah lagu apabila dipecah ke dalam 

nada-nada yang terpisah. Psikologi Gestalt menentang 

elementalisme. Manusia berikut kesadaran dan tingkah 

lakunya adalah suatu totalitas, dan totalitas ini berbeda dan 

lebih besar dari jumlah bagian-bagian. Prinsip psikologi 

Gestalt yang pertama disebut juga dengan sebutan holistik. 

Prinsip psikologi Gestalt yang kedua adalah bahwa 

fenomena adalah data yang mendasar bagi psikologi. 

Dalam menangkap arti suatu fenomena, pengamat harus 

bersikap netral. Jadi fenomena harus dilihat apa adanya. 
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2.3     Model Dasar Studi Perilaku (Kotler, 1997) 

 INPUT       OUTPUT 

 

 Input   : berupa stimulus-stimulus pemasaran seperti :  

                      produk, promosi, harga, saluran distribusi. 

 Black Box : suatu proses psikologi yang kompleks. 

 Out Put     : merupakan perilaku pembelian  

 

 

2.4     Model Perilaku Pembelian 

Banyak model-model perilaku pembelian seperti model 

dari David Loudon dan Albert Della Bitta, model Schiffman & 

Kanuk, model Engel-Blackwell-Miniard, model Anne Anastasi. 

Model Philip Kotler. Pada prinsipnya tidak banyak berbeda 

sehingga untuk menyederhanakan, penulis mengemukakan 1 

model saja. 

Model Lima Tahap Proses Keputusan Pembelian (Kotler & 

Keller, 2009 : Kotler, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLACK BOX 

Pengenalan Masalah 

Pencarian Informasi  

Evaluasi Alternatif  

Keputusan Pembelian  

Perilaku Pascapembelian  
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Gambar 2.1. Lima Tahap proses pembelian (kotler 2000) 

2.4.1 Pengenalan Masalah 

 Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari 

suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan 

internal dan eksternal. 

 

2.4.2 Pencarian Informasi 

 Pencarian informasi bisa bersifat aktif seperti dari : 

katalog, internet, menelpon teman, mengunjungi toko untuk 

mempelajari produk yang akan dibeli. Sumber informasi utama 

konsumen dibagi menjadi empat kelompok : 

 

1. Pribadi    : keluarga, teman, tetangga, rekan. 

2. Komersial   : iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, 

katalog, kemasan, tampilan. 

3. Publik   : media massa, organisasi 

4. Eksperimental : penanganan, pemeriksaan, penggunaan 

produk. 

 

 Informasi yang paling efektif berasal dari sumber pribadi 

atau sumber publik yang merupakan otoritas independen. 

Setiap sumber informasi memiliki fungsi berbeda dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian, sumber komersial 

biasanya berfungsi informasi. Sementara sumber pribadi 

melaksanakan fungsi legitimasi atau evaluasi. Misalnya direktur 

rumah sakit mempelajari alat CT Scan baru dari sumber 

komersial, kemudian beralih ke rekan direktur rumah sakit lain 

untuk sumber evaluasi. 

 Melalui pengumpulan informasi konsumen mempelajari 

merek dan fitur dari berbagai produk, yang kemudian menjadi 

kriteria pembelian awal dan calon produk yang akan dibeli. 
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2.4.3 Evaluasi Alternatif 

Pada model-model terbaru perilaku pembelian melihat 

konsumen menilai secara sadar dan rasional. Konsep dasar 

evaluasi : 

1. Konsumen berusaha memuaskan suatu kebutuhan. 

2. Konsumen mencari manfaat tertentu dari suatu produk. 

3. Konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

memberikan manfaat yang diperlukan guna memuaskan 

kebutuhan. Minat pembeli bervariasi sesuai jenis produknya. 

Misalnya : 

 Genset  : daya tahan, efisiensi, kebisingan, layanan purna  

   jual, harga. 

 CT Scan : ketajaman gambar, merek, daya tahan, layanan  

   purna jual, populasi, harga. 

 Bis : efisiensi, daya tahan, kenyamanan, daya  

    angkut, suku cadang, harga, merek. 

 Hotel : lokasi, kebersihan, citra, harga 

 Tanah : lokasi, bebas masalah, harga, lingkungan, pusat  

   pengembangan. 

 

Melalui pengalaman dan pembelajaran, konsumen 

memperoleh keyakinan (belief) dan sikap (attitude) selanjutnya 

keyakinan dan sikap mempengaruhi prilaku pembelian. 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipegang 

seseorang tentang sesuatu. Sikap merupakan evaluasi dalam 

waktu lama tentang apa yang disukai atau tidak disukai, 

perasaan emosional dan kecenderungan tindakan terhadap 

beberapa objek atau ide. Orang-orang umumnya mempunyai 

sikap pada segala hal seperti : agama, politik, makanan, rumah 

sakit, pemerintah, polisi, dsb. 

Sikap menempatkan kita dalam kerangka pikiran 

menyukai atau tidak menyukai suatu objek, menuju atau beralih 
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padanya, berperilaku konsisten pada objek yang sama. Jadi 

sikap menghemat energi dan pikiran. Sikap sangat sulit diubah. 

Model Ekspektansi Nilai (Expectancy Value Model) 

Dalam pembentukan sikap, konsumen mengevaluasi 

produk dan jasa dengan menggabungkan keyakinan merek 

positif dan negatif berdasarkan arti pentingnya. 

Model ekspektansi nilai merupakan model konpensatoris 

yaitu hal-hal yang dianggap baik untuk suatu produk. Model 

ekspektansi nilai digunakan untuk memberi bobot pada 

berbagai atribut suatu produk misalnya Sekolah Tinggi 

Kesehatan X akan membeli minibus dan memberi bobot : 

30%  pada daya angkut 

20%  pada reputasi minibus (merek) 

20%  pada efisiensi bahan bakar minyak 

20%  pada harga 

10%  pada kenyamanan 

 Selanjutnya konsumen memberikan skoring pada tiap 

alternatif minibus A, B, dan C. Kemudian mengalikan bobot x 

skor. Jumlah total bobot x skor tertinggi diantara A, B, dan C 

itulah yang akan dipilih. 

 Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di bab berikutnya. Pada 

contoh kasus pengambilan keputusan dengan metode 

SAPADAPPA. 

    

2.4.4 Keputusan Pembelian 

 Melalui model ekspektansi nilai dibuat keputusan 

pembelian yang menyangkut : merek yang paling disukai, 

penyalur/ distributor, kuantitas, waktu dan metode 

pembayaran. Selain model ekspektansi atau model yang 

kompensatoris yaitu menilai hal-hal yang dianggap baik, 

dikenal juga model nonkompensatoris dari pilihan konsumen 

(non compansatory model). Pertimbangan atribut positif dan 

negatif tidak selalu saling mengurangi. 

 Konsumen sering mengambil “jalan pintas mental” 
dengan menggunakan aturan heuristik pilihan yang sederhana. 



12  |  Manajemen & Strategi Pembelian   

 

Heuristik adalah aturan yang sederhana atau jalan pintas mental 

dalam proses keputusan. Mengevalusi atribut yang berada 

dalam isolasi lebih mudah dalam membuat keputusan. 

 Kotler dan Keller (2009) mengemukakan ada 3 heuristik 

pilihan : 

1. Heuristik Konjungtif (conjuntive heuristic) 

Konsumen menetapkan tingkat cut off minimum yang 

dapat diterima untuk setiap atribut. Pembobotan 

disamakan pada tingkat minimum. 

2. Heuristik Leksikografis (lexicographic heuristic) 

 Konsumen memilih produk terbaik berdasarkan atribut 

yang dianggap paling penting. Jadi yang dipilih adalah 

merek dengan bobot atribut tertinggi. 

3. Heuristik Eliminasi berdasarkan Aspek (elimination by  

aspect) 

Konsumen membandingkan merek berdasarkan atribut 

yang dipilih secara probabilistik, dimana probabilitas 

pemilihan atribut berhubungan positif dengan arti 

pentingnya dan menghilangkan merek yang tidak 

memenuhi batasan minimum yang dapat diterima. Jadi 

merek yang memiliki bobot atribut yang tidak memenuhi 

batas minimum dibuang.  

Heuristik pilihan dipengaruhi oleh pengetahuan merek, 

jumlah dan kemiripan pilihan merek, tekanan waktu, konteks 

sosial seperti justifikasi terhadap teman atau atasan. 

Terkadang konsumen tidak menggunakan satu jenis 

aturan pilihan saja, dengan menggabungkan dua pilihan atau 

lebih. Pada strategi keputusan bertahap. Misalnya konsumen 

menggunakan keputusan non kompensatori seperti heuristik 

konjungtif sampai jumlah pilihan tertentu, kemudian 

menggunakan kompensatoris dengan model ekspektansi nilai. 

  

Faktor Pengintervensi Keputusan 

Menurut Kotler & Keller (2009), setelah konsumen 

mengevalusi merek dan menentukan maksud pembelian, ada 2 
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faktor umum yang dapat mengintervensi yaitu sikap orang lain, 

dan faktor situasional yang tidak diperhitungkan. Pengaruh 

intervensi dari sikap orang lain terhadap maksud keputusan kita 

tergantung dari : 

1. Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai konsumen 

2. Motivasi konsumen untuk memenuhi kehendak orang lain 

 Semakin dekat hubungan dengan orang lain tersebut maka 

pengaruhnya semakin kuat. 

Pendapat ini sesuai dengan The Theory of Planned Behaviour, 

dari Icek Ajzen, 1991 (Martin et al, 2011) yang mengemukakan 

bahwa behavioral intention ditentukan oleh : 

1. Sikap / Attitude untuk menampilkan perilaku tersebut, yang 

dipengaruhi oleh : 

a. Kepercayaan mengenai suatu perilaku 

b. Evaluasi terhadap hasil perilaku 

2. Norma Subjektif, yang dipengaruhi oleh : 

a. Kepercayaan-kepercayaan normatif, seperti reaksi 

keluarga dan orang-orang terdekat. 

b. Motivasi untuk patuh. 

3. Perceived Behavioral Control, yang dipengarui oleh : 

a. Control Belief ( kemampuan untuk mengendalikan ) 

b. Perceived Power ( kekuasaan untuk melakukan perilaku ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2. Faktor intervensi antara evaluasi alternatif dan 

keputusan Pembelian (Kotler & Keller,2009) 

Niat Membeli  

Sikap Orang Lain Faktor Situasional Yang Tidak Diantisipasi 

Keputusan Pembelian 

Evaluasi Alternatif 
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Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, 

atau menangguhkan keputusan pembelian sangat dipengaruhi 

oleh resiko anggaran.  

Resiko dalam pembelian dan konsumsi suatu produk ada 

beberapa jenis : 

1. Resiko Fungsional :  produk tidak bekerja sesuai harapan. 

2. Resiko Fisik   :  produk mengancam kesehatan atau 

kenyamanan fisik  pengguna atau orang lain 

3. Resiko Keuangan :  produk tidak layak untuk harga yang 

dibayar 

4. Resiko Sosial   :  produk menimbulkan rasa malu pada orang 

lain 

5. Resiko Psikologis :  produk mempengaruhi kesehatan jiwa 

pengguna 

6. Resiko Waktu : kegagalan produk menimbulkan biaya untuk   

produk pengganti 

7. Resiko Hukum : produk ilegal 

Untuk menanggapi masalah ini biasanya konsumen 

mencari informasi tambahan. 

 

2.4.5 Perilaku Pascapembelian 

Setelah pembelian, konsumen/ pembeli mengkonsumsi 

produk yang dibeli. Ada beberapa kemungkinan yang bisa 

terjadi : 

1. Konsumen puas, bila produk bekerja sesuai harapan maka 

akan terjadi positive word of mouth. 

2. Konsumen sangat puas atau surprise, bila produk 

melampaui harapan, atau bisa juga layanan yang 

melampaui harapan, maka akan terjadi positive word of 

mouth dan evengelist customer (konsumen pewarta). 

Konsumen secara aktif mempromosikan produk tersbeut. 

3. Konsumen kecewa, bila produk bekerja dibawah 

harapannya. Pada kondisi ini bisa terjadi beberapa 

kemungkinan. 
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a. Terjadi negative word of mouth. Konsumen mengeluh 

memberitahukan hal negatif mengenai produk pada 

teman-temannya atau organisasinya. 

b. Konsumen mengembalikan produk, terjadi bila 

produk bekerja tidak sesuai dengan dijanjikan penjual. 

c. Konsumen menuntut produsen atau distributor secara 

hukum. 

 

 

2.5 Mengapa Konsumen Membeli ? 

2.5.1 Costumer Delivered Value (Nilai Terhantar)  

Menurut Kotler (1997; 2000) pembeli yang rasional akan 

memilih produk/ merek dengan penjumlahan nilai atribut 

produk yang paling tinggi. Value merupakan perbandingan 

antara manfaat dan harga. Kadang – kadang terdapat juga 

pembeli yang tidak rasional karena mereka tidak 

mempertimbangkan nilai terhantar untuk jangka panjang :  

1. Pembeli hanya memilih produk dengan pertimbangan 

harga termurah saja, padahal harga termurah belum tentu 

pilihan terbaik. 

2. Untuk jangka pendek biaya lebih kecil tetapi jangka panjang 

bisa jadi lebih mahal. 

3. Pembeli sudah berteman dengan penjual (alasan emosional) 
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Gambar 2.3. Costumer Delivery Value (Kotler, 2000) 

 

2.5.2 Menurut Chan (2003) 

Konsumen membeli karena value dan brand (merek) 

sedangkan konsumen membeli ulang karena relationship. 

 

2.5.3 Menurut Gwee (2003) 

Konsumen membeli karena dua hal yaitu : 

1. Suka dengan si penjual 

2. Suka dengan produk barang atau jasa yang dijual 

Suka dengan si penjual ternyata memegang peranan 

penting (emosional). Joe Girard, penjual terbaik dari Amerika 

Serikat yang telah beberapa kali masuk dalam buku Guiness Book 

of World Record memberikan petuah kepada penjual sebagai 

berikut : 

 Jagalah selalu penampilan Anda. 

 Perlakukan semua pelanggan sebagai orang penting. 

 Berpikir positif untuk menjaga otak Anda. 

Product Value 

Service Value 

Personal Value 

Image Value 

Monetery Cost 

Time Cost 

Energy Cost 

Psychologist Cost 

Total Costumer 
Value 

Total Costumer 
Cost 

Costumer  
Delivered 

Value 
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 Jagalah kesibukan, karena kebimbangan tidak dapat hidup 

pada orang yang sibuk 

 Kembangkan sikap positif : perluas wawasan, ubah diri bila 

perlu, optimalkan daya pikir, menguasai bidang pekerjaan, 

kuat, berani, optimis, kedamaian jiwa. 

 

Giblin, Lesli (2003, 2011) menyatakan bahwa umumnya 

orang tertarik pada diri mereka sendiri. Karena itu penjual harus 

berfokus pada pembeli, memenuhi ego pembeli seperti : pujian, 

dimintai pendapat, diakui didengar, dsb. Penjual harus 

berkomunikasi sesuai dengan tipe kepribadian pembeli (Djohan, 

2016) 

 

2.5.4 Menurut Kartajaya, Hermawan (2003) 

Pembelian saat ini lebih banyak melibatkan emosi. Feel 

benefit lebih penting dari think benefit. Karena itu targetlah hati 

konsumen, bukan otaknya. Dunia sekarang sudah berubah 

menjadi venus. Venus adalah simbol wanita yang 

mencerminkan emosi. Sebagai contoh bentuk mobil jip yang 

tadinya macho berubah menjadi feminin. 

 

2.5.5 Menurut Suwandi, Awie (2011) 

Ilmu hipnosis dapat dipergunakan untuk mempengaruhi 

pembeli, melalui suatu metode yang disebut dengan metode 

hypnoselling atau neuroselling. Penulis kebetulan sebagai editor 

buku Turbo Neuroselling yang diterbitkan oleh Suwandi (2011). 

Pada metode hypnoselling si penjual mengontrol pikiran pembeli 

dengan teknik mirroring, suatu teknik hipnosis dengan 

pembicaraan dimana penjual meniru sikap tubuh dan 

pernafasan pembeli agar pembeli merasa senang dan tenang, 

dengan demikian pesan-pesan dari penjual langsung diterima 

oleh batang otak (otak reptil) pembeli, sehingga pembeli lebih 

mudah untuk menyetujui. 
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2.6 Pembelian Organisasi/ Bisnis 

2.6.1 Pengertian 

 Webster dan Wind mendefinisikan pembelian organisasi 

sebagai proses pengambilan keputusan dimana melalui proses 

ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli 

produk barang atau jasa, dan mengidentifikasi, mengevaluasi 

serta memilih antara merek dan produk yang ada. Pembelian 

organisasi termasuk pembelian yang kompleks karena 

melibatkan banyak pihak. 

Ciri pasar bisnis : 

1. Frekuensi pembelian lebih sedikit, tetapi jumlah pembelian 

besar 

2. Hubungan pelanggan dan pemasok erat 

 

2.6.2 Pusat Pembelian Bisnis 

Kotler & Keller (2009) membagi pusat pembelian bisnis 

menjadi tujuh : 

1. Pencetus (inisiator) adalah pengguna atau orang lain 

dalam organisasi yang meminta pembelian. 

2. Pengguna (user) adalah mereka yang akan menggunakan 

produk atau jasa. Dalam banyak kasus, pengguna 

mencetuskan proposal pembelian dan membantu 

mendefinisikan persyaratan produk. 

3. Pihak yang mempengaruhi (influencer) adalah orang yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, sering dengan 

membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan 

informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. 

Personel teknis adalah influencer yang sangat penting. 

Misalnya dokter spesialis radiologi untuk alat CT scan atau 

rontgen. 

4. Pengambil keputusan (decider) adalah orang yang 

memutuskan persyaratan produk atau pemasok. 

5. Pemberi persetujuan (approver) adalah orang yang 

mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh 

pengambil keputusan atau pembeli 
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6. Pembeli (buyer) adalah orang yang mempunyai otoritas 

resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat 

pembelian. Pembeli dapat membantu menyusun 

spesifikasi produk, tetapi memainkan peran utama dalam 

memilih vendor dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang 

lebih rumit. Pembeli bisa melibatkan manajer yang lebih 

tinggi. 

7. Penjaga gerbang (gate keeper) adalah orang yang 

mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau 

informasi agar tidak menjangkau anggota pusat 

pembelian. Resepsionis dan operator telepon dapat 

mencegah wiraniaga agar tidak menghubungi pengguna 

atau pengambil keputusan. 

Beberapa orang dapat menjalankan peran tertentu seperti 

pengguna atau influencer dan satu orang bisa menjalankan 

banyak peran. Manajer pembelian misalnya, sering menjalankan 

peran sebagai pembeli, influencer, dan penjaga gawang sekaligus 

ia dapat menentukan perwakilan penjualan mana yang dapat 

mengundang orang lain; berapa anggaran dan batasan lain yang 

akan dialokasikan untuk pembelian dan perusahaan mana yang 

benar-benar mendapatkan bisnis, meskipun orang lain 

(pengambil keputusan) bisa saja memilih dua atau lebih vendor 

potensial yang dapat memenuhi syarat perubahan. 
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PERENCANAAN PEMBELIAN 
 

erencanaan merupakan bagian penting dalam proses 

pembelian. Pembelian yang tidak direncanakan umumnya 

merupakan pembelian spontan atau impulsif dimana faktor 

emosi lebih berperan. Pada pembelian pribadi atau rumah tangga 

sering sekali terjadi pembelian spontan/ impulsif. 

 Menurut survey yang pernah dilakukan ternyata pembelian 

perorangan di mall 90% bersifat impulsif, emosional, tidak 

direncanakan (Djohan,2006). Hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi 

dalam organisasi. Manakala emosi Anda meningkat maka 

kemampuan kognisi (berfikir logis) menurun. Cukup banyak kasus-

kasus dalam pembelian yang mubasir atau tidak efisien karena tidak 

direncanakan dengan baik. 

 

3.1 Menentukan Tujuan Pembelian 

Tujuan pembelian dalam organisasi dapat berupa : 

1. Investasi Baru 

Investasi baru adalah pengadaan layanan atau unit baru yang 

tadinya tidak ada atau investasi yang berupa komplementer 

(pelengkap/ pendukung) produk yang sudah ada. Seperti 

sebuah rumah sakit, membuka juga sebuah mini market di 

lokasi yang sama. 

Perencanaan terpenting dalam investasi adalah menentukan 

apakah investasi tersebut feasible/ layak. Kelayakan suatu 

investasi terutama ditentukan : 

a. Apakah investasi tersebut menimbulkan laba yang 

memadai, minimal sama atau lebih besar dari bunga 

deposito bank. 

b. Apakah resiko investasi tersebut dapat diterima. 

P 
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c. Apakah investasi tersebut sesuai dengan misi organisasi 

d. Apakah ada keuntungan non finansial. 

 

2. Mengganti Produk yang sudah tua, tidak ekonomis atau 

rusak berat. Usia suatu produk suatu mesin/ alat dibagi 

menjadi 2 jenis : 

a. Usia Teknis 

  Merupakan usia dimana alat/ mesin tidak dapat berfungsi 

dengan baik lagi atau sudah rusak total (total break down). 

Usia teknis ini mudah dimengerti. 

b. Usia Ekonomis 

  Merupakan usia dimana alat/ mesin sudah tidak 

ekonomis lagi, meskipun secara teknis masih mampu 

beroperasi. Tidak ekonomis bisa disebabkan oleh : 

1) Utilitas yang sangat rendah (usang secara ekonomis) 

Contoh : RS. X memiliki CT Scan Single Slice yang masih 

baik, namun para dokter tidak mau menggunakannya 

lagi karena mereka lebih menyukai yang multislice yang 

memberikan data unuk diagnosa yang lebih akurat 

dengan efek samping yang lebih ringan. 

2) Biaya operasional tinggi 

Biaya operasional yang tinggi menyebabkan 

rendahnya value. Value adalah perbandingan antara 

manfaat dibagi biaya. 

  Contoh : 

 Perusahaan X memiliki pendingin udara (AC) 

dengan kapasitas 1 PK namun memerlukan daya 

listrik 1.000 watt. Sedangkan AC yang baru untuk 

kapasitas 1 PK memerlukan daya 600 watt. 

 Perusahaan Y yang beroperasi di kota dengan jalan-

jalan yang baik, memiliki mobil operasional Toyota 

Land Cruiser tahun 1980 yang masih baik dan layak 

jalan, namun memerlukan bahan bakar bensin 1 liter 

untuk 4 km. sedangkan mobil Toyota Avanza 
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memerlukan bahan bakar bensin 1 liter untuk 12 km, 

bahkan dengan daya angkut yang lebih banyak. 

 Perusahaan Z akan membeli mobil karyawan yang 

memiliki daya angkut penumpang yang lebih 

banyak. 

 

3. Pembelian Persediaan atau Bahan Habis Pakai. 

Pembelian bersifat berulang dalam jumlah tertentu, 

Pembelian persediaan akan dijelaskan pada bab tersendiri 

4. Menentukan Kriteria Produk yang Akan Dibeli 

 Dalam menentukan kriteria alat/ mesin atau jasa yang 

akan dibeli harus sesuai dengan tujuan pembelian. Sebaiknya 

organisasi menentukan kriteria mayor (utama) dan kriteria 

minor (tidak utama), untuk memudahkan penentuan bobot 

dalam pengambilan keputusan. Contohnya : suatu organisasi 

akan membeli mesin pembangkit listrik (genset) dengan 

kekuatan 200 KVA, maka organisasi harus menentukan 

beberapa alternatif merek genset, negara pembuat maupun 

alternatif dimana dibeli genset tersebut (distributor). 

 Apapun tujuan pembelian yang dilakukan semuanya 

harus memenuhi tujuan umum yaitu : 

a. Produk yang dipilih memiliki value (nilai) yang maksimal. 

b. Produk yang dipilih memberikan output yang maksimal, 

baik berupa laba investasi atau fungsi yang diharapkan. 

 

 

3.2. Menentukan Anggaran dan Cara Pembelian 

 Anggaran yang tersedia sering merupakan faktor krusial dalam 

pembelian. Bila anggaran mencukupi, pembelian bisa dilakukan 

secara tunai. Bila anggaran terbatas, pembelian dilakukan 

bertahap : 

1. Kredit, pembayaran dilakukan bertahap selama waktu 

tertentu. 

2. Kongsi dengan pihak berkepentingan. 

3. Kongsi dengan penjual/distributor. 
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4. Kerjasama operasi dengan pihak penjual/distributor.  

5. Menggunakan kredit dari bank. 

 

 

3.3. Studi Kelayakan Pratis Pembelian untuk Investasi Baru 

(Feasibility Study) 

Suatu investasi tidak boleh didasari oleh rasa senang, 

hobby ataupun nafsu akademis semata. Keputusan harus 

bersifat rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Studi 

kelayakan yang lengkap untuk investasi perlu waktu yang 

cukup lama dan biaya yang mahal, namun untuk pembelian 

produk-produk pelengkap, alat atau mesin-mesin tambahan 

atau unit pelayanan baru, studi kelayakan cukup dilakukan 

dengan cara sederhana, mudah dan praktis, namun berdasar 

faktor objektif dan rasional. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam studi 

kelayakan : 

1. Apakah produk tersebu diperlukan? 

2. Berapa banyak digunakan dalam sebulan? 

3. Apakah jumlah pengguna (utilitas) sudah memenuhi syarat 

keekonomian? 

4. Apakah organisasi / perusahaan memiliki cukup dana? 

5. Apakah akan menggunakan dana bersama (kongsi)? 

6. Apakah tersedia ruang (space) untuk penempatan produk 

tersebut? 

7. Bila operasional produk menggunakan listrik, Apakah 

tersedia daya listrik untuk operasional alat/ mesin tersebut? 

8. Apakah tersedia tenaga operator alat/mesin tersebut? 

9. Bagaimana prospek ke depan, penggunaan mesin/ alat 

tersebut? 

10. Bagaimana hasil analisa profitabilitas dan analisa break even 

poin (BEP) nya? 

11. Prediksi usia teknis dan usia ekonomis. 

12. Resiko yang mungkin terjadi dan analisanya. 
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 Langkah-langkah membuat studi kelayakan : 

1. Studi Kualitatif  Focus Group 

Studi ini dilakukan dengan diskusi sekelompok orang yang 

berkepentingan atau terlibat dalam pengadaan alat/ mesin 

tersebut. Hasil dari diskusi focus group, Anda sudah bisa 

menjawab banyak pertanyaan tersebut di atas. 

2. Studi Kuantitatif pada pengguna alat/ mesin tersebut. 

 Hasil dari studi ini : 

a.  Anda sudah bisa menentukan Need dan  Demand. 

Need adalah berapa banyak kebutuhan penggna alat 

tersebut. Demand adalah need yang disertai dengan 

kemampuan membayar. 

b. Anda sudah bisa menghitung profitabilitas (derajat 

keuntungan) dan break even poin (balik modal) 

Langkah pertama dan kedua tersebut di atas bisa juga 

sekaligus dibuat melalui kuesioner pada pengguna, 

kemudian dianalisa. 

 

Contoh Kasus 

Direktur RS Waras di Kota S mengamati dan mendapat 

informasi bahwa banyak kasus batu ginjal (saluran kemih atas) 

di Kota S dan sekitarnya. Banyak pasien takut dioperasi dan 

memilih berobat ke luar pulau atau luar negeri dengan metode 

ESWL (Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy), suatu metode 

pemecahan batu ginjal non invasive (tidak melalui suatu operasi). 

Pemilihan dengan metode ESWL juga disebabkan karena 

adanya resiko operasi yang tinggi pada pasien tertentu. 

Direktur RS Waras melakukan studi kelayakan. 

1. Studi Kualitatif 

Diadakan diskusi focus group yang melibatkan : dokter 

spesialis bedah umum (Sp.B), dokter spesialis bedah urologi 

(Sp.U), dokter spesialis penyakit dalam (Sp.PD), dokter 

umum (dr). 
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Hasil diskusi 

 Alat ESWL diperlukan 

 Agak mendesak, agar tidak didahului oleh rumah sakit 

lain 

 Jumlah pasien diperkirakan cukup memadai 

 RS Waras tidak memiliki cukup dana membeli alat 

tersebut, namun para dokter bersedia kongsi bila mana 

alat ESWL tersebut memang menguntungkan. Harga alat 

tersebut kira-kira Rp 4 M. 

 Tersedia ruangan untuk penempatan alat tersebut 

 Daya listrik cukup 

 Operator tersedia dan siap latih 

 Prospek ke depan cukup baik, karena pasien semakin 

menginginkan kenyamanan dalam berobat, dan semakin 

takut menghadapi suatu operasi. 

 Analisa kuantitatif belum dilakukan 

 Tarif rata-rata per orang Rp 15.000.000,- biaya operasional 

20% dari tarif 

 

2. Studi Kuantitatif 

 Dirancang kuesioner kuantitatif 
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Kuesioner disebar pada 10 dokter yang berkepentingan di 

Kota S. Hasilnya diperoleh : 

a. Derajat kepentingan total 7 sangat penting, 3 penting.  

Analisa : 

Skor derajat kepentingan  =   Total Skor  x   100% 

          Maksimal skor  

       =  7 x 5 + 3 x 4     x   100% 

                5 x 10 

       = 94 % 

Artinya derajat kepentingan pengadaan alat ESWL tinggi 

sekali. (Diatas 90%) 

Yth. Sejawat dokter…………………………….. 
Kami bermaksud mengadakan alat ESWL di kota kita. Mohon berikan 

tanda √ pada jawaban yang sesuai dan diisi dengan angka pada baris 

dengan tanda ……….. 
a. Seberapa pentingnya alat tersebut untuk menunjang terapi sejawat ? 

1. Sangat tidak penting 

2. Penting 

3. Agak penting 

4. Penting 

5. Sangat penting 

b. Dalam sebulan kira-kira berapa jumlah pasien sejawat yang 

memerlukan alat ESWLtersebut ? 

 Jawab : …………… orang 

c. Dalam sebulan berapa jumlah pasien yang mau dan mampu untuk 

menggunakan alat tersebut ? 

 Jawab : ……………. orang 

d. Jika pengadaan alat tersebut layak dan cukup menguntungkan, 

Apakah sejawat berminat ikut investasi ? 

Jawab : ya / tidak 

 

Terima Kasih 

 

Responden  : Dr ……………………… 

No. Hp  : ………………………… 
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b. Jumlah pasien yang memerlukan ESWL (Need) = 40 orang.  

Jumlah pasien yang mau dan mampu (Demand) dilakukan 

ESWL = 37 orang. 

Tambahan demand dari luar kota = 4 orang 

Total demand = 41 orang / bulan 

c. 9 dari 10 dokter responden berminat ikut investasi (kongsi) 

bila studi kelayakan feasible/layak. 

d. Perhitungan BEP waktu (Break Even Poin) 

BEP    = Harga ESWL    

        Pendapatan Bersih per bulan 

     = 4.000.000.000  

        41 x 15.000.000 x 80%  

     = 4.000.000.000 

        492.000.000 

     = 8,13 bulan 

     = dibulatkan  = 8 bulan  

Artinya, dalam waktu 8 bulan, balik modal. 
 

Perhitungan BEP jumlah pasien 

BEP    = Harga ESWL 

        Pendapatan bersih tiap pasien 

     = 4.000.000.000 

        15.000.000 x 80% 

     = 333 orang pasien 

Artinya bila alat ESWL digunakan 333 orang, balik modal. 
 

Perhitungan Profitabilitas (Return on Investment) 

Profitabilitas = Pendapatan Bersih Setahun   x 100% 

        Harga alat 

     = 41 x 15.000.000 x 12 x 80% x 100% 

        4.000.000.000 

     = 7.380.000.000 x 80%  x 100% 

        4.000.000.000 

     = 5.904.000.000   x 100% 

        4.000.000.000 

     = 147,6%  (dalam 1 tahun) 
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Artinya dalam waktu satu tahun, diperoleh laba sebesar 

147,6% dari investasi. 

  

Kesimpulan Studi Kelayakan 

1. Profitabilitas 147,6% setahun.  Jauh lebih tinggi bila 

dibanding dengan bunga deposito yang besarnya 6% atau 

inflasi. 

2. BEP waktu = 8 bulan (capital recovery). BEP investasti 

seperti ini biasanya 2 – 3 tahun. 

3. BEP jumlah = 333 orang pasien. 

4. Pengadaan alat ESWL perlu secepatnya sebelum ada 

pesaing. 

5. Para dokter berminat ikut investasi. Ikutnya para dokter 

berinvestasi menjamin pemasaran dan penggunaan alat. 

6. Ada keuntungan non finansial bagi RS Waras berupa 

meningkatnya citra RS Waras. 

7. Selanjutnya diadakan pemilihan merek, model dan tipe 

alat ESWL yang dijelaskan pada bab selanjutnya. 

8. Resiko : karena profit baik sekali, maka akan tidak ada 

pesaing dari RS lainnya. Keadaan ini diantisipasi dengan 

dikutsertakannya para dokter berinvestasi (kongsi). 

9. Kesimpulan : rencana investasi pengadaan alat ESWL, 

layak (feasible) 

 

Catatan 

Untuk memudahkan, dalam kasus ini sengaja tidak 

diperhitungkan “time value of money”. Time value of money, yaitu 

suatu suatu cara menilai uang yang dihubungkan dengan 

waktu. Misalnya Rp 1.000.000,- saat ini berbeda nilainya 

dengan Rp 1.000.000,- tahun depan. Hal tersebut terjadi karena 

tahun depan nilai Rp 1.000.000,- harus ditambah dengan bunga 

uang tersebut, sesuai dengan besarnya bunga bank. Bisa juga 

dikatakan bahwa tahun depan nilai uang tersebut menurun 

karena inflasi. Time value of money dapat dilihat pada tabel. 
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MENENTUKAN KRITERIA PEMBELIAN 
 

4.1  Dasar Menentukan Kriteria 

Agar pembelian produk baik berupa barang atau jasa 

bernilai tinggi dan efisien, maka perusahaan perlu menetapkan 

beberapa kriteria yang objektif yang digunakan untuk 

mengambil keputusan pembelian yang rasional. Informasi 

merupakan masukan terpenting dalam menunjang pengambilan 

keputusan membeli. Untuk mempermudah penilaian, maka 

kriteria-kriteria tersebut dibantu dengan beberapa indikator, 

karena kriteria yang kita buat, dimana dalam bidang riset 

disebut juga variabel, sulit untuk diukur langsung, karena 

berupa variabel laten. Organisasi atau perusahaan harus 

menghindari pembelian emosional, apalagi saat ini ilmu dan 

keterampilan penjual sudah semakin maju, bahkan terkadang 

menggunakan strategi “black marketing”, yang menggunakan 

segala cara untuk meningkatkan penjualan mereka. 

Kriteria-kriteria yang dibuat saling berkaitan, tidak berdiri 

sendiri. Kriteria pembelian dapat dibuat generalisasi untuk 

dimasukkan dalam rencana strategis organisasi / perusahaan 

sebagai pedoman pembelian. Kriteria yang dikemukakan pada 

bab ini lebih mengarah pada produk manufaktur yang berupa 

alat produksi, mesin, dan persediaan / barang habis pakai. 

Karena tiap-tiap golongan produk yang dijual memiliki 

karakteristik tersendiri, mungkin Anda perlu memodifikasi 

kriteria-kriteria tersebut sesuai dengan karakteristik produk 

yang akan dibeli 

Kriteria induk adalah kualitas dan harga, yang kemudian 

membentuk value pembeli sebagai dasar keputusan membeli 

setelah melewati pengaruh dari sikap orang lain dan faktor 
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situasional yang tidak diantisipasi. Untuk lebih mudahnya, 

penulis mengemukakan model seperti pada gambar 4.1, yang 

merupakan modifikasi model dari Kotler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Alur Menilai Produk untuk Keputusan Membeli 

 

4.2 Reputasi Produk 

Reputasi produk memberikan gambaran kualitas teknis 

atau kualitas dari produk inti. Reputasi merupakan suatu 

refleksi dari dampak historis yang terakumulasi atas tanda-

tanda identitas yang diamati sebelumnya, dan pengalaman-

pengalaman transaksi (Doney & Cannon, 1997). Kata reputasi 

sering dipadankan dengan citra (image). Reputasi memerlukan 

pembinaan yang lama dan konsistensi citra. Reputasi dapat 

bertahan lebih lama daripada citra. Citra dapat berubah lebih 

cepat. Menurut Dowling (Marwick et al, 1971), citra korporat 

merupakan kesan secara keseluruhan dari suatu organisasi, 

Kualitas 
Teknis 

KUALITAS  

HARGA 

VALUE 
Niat 

Membeli 

Sikap 
Orang lain 

Faktor 
Tak 

Diantisipasi 

Evaluasi Pasca 
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sedangkan reputasi korporat merupakan evaluasi yang 

mengandung citra suatu organisasi. 

Kennedy (Gronross, 1995) membagi citra menjadi dua 

komponen : 

1. Citra Fungsional:   

Berhubungan dengan benda yang berwujud dan mudah 

diukur 

2. Citra Emosional :  

Berhubungan dengan psikologis yang dimansifestasikan 

dalam perasaaan dan sikap. 

Barich et al(1991), menyatakan bahwa citra merupakan 

kumpulan dari keyakinan, perilaku dan kesan-kesan dari 

seseorang atau kelompok atas sebuah objek. Objek tersebut 

dapat berupa perusahaan, produk, merek, tempat, atau orang. 

Sebagai indikator reputasi dapat digunakan : merek produk, 

sertifikasi & akreditasi, negara pembuat, usia teknis, efisiensi 

energi, rekomenasi rekan/asosiasi, rekomendasi pemakai 

(user/operator) 

 

4.2.1 Merek 

Merek bisa berupa kata, kalimat, gambar, simbol sebagai 

identitas suatu produk. Selain merek, juga ada sub merek ,yaitu 

: model dan tipe yang perlu diperhatikan. Misalnya Toyota 

adalah merk, Rush adalah model, dan S adalah tipe. Semuanya 

perlu dipertimbangkan. Pada tahun 1977, penulis pernah 

membuat kesalahan pembelian pribadi dengan membeli sepeda 

motor merek Honda, model Benly, tipe s110. Harganya lebih 

mahal daripada model C90 yang telah memiliki reputasi baik. 

Kemudian penulis menyesal karena ternyata model dan tipe 

yang penulis beli merupakan produk sepeda motor Honda yang 

dianggap gagal. Populasinya sedikit, harga jualnya anjlok, 

bahkan lebih rendah dari model C90 yang harga awalnya lebih 

rendah, menjualnya juga lebih sulit. Pada masa itu, sepeda motor 

Honda yang memiliki reputasi terbaik adalah model CB100 tipe 

gelatik, dimana harga awalnya hanya sedikit lebih mahal dari 
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Honda Benly tersebut.  Model dan tipe juga bisa berpengaruh 

terhadap usia teknis dan usia ekonomis suatu produk. 

Walaupun pembelian ini bersifat pribadi, namun bisa dijadikan 

contoh bagi jenis pembelian lainnya, yang berhubungan dengan 

merek dan submerk. 

 

4.2.2 Sertifikasi dan Akreditasi  

Kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sertifikasi dan 

akreditasi merupakan petunjuk mutu yang penting dan objektif. 

Sertifikasi dan Akreditasi merupakan suatu pengakuan atas 

terpenuhinya standar-standar mutu yang diberikan oleh 

organisasi resmi yang independen, kredibel, kompeten, yang 

diakui oleh pemerintah suatu negara atau secara internasional. 

Sertifikasi biasanya diberikan untuk produk yang berupa 

barang, namun bisa juga untuk jasa. Sedangkan akreditasi 

umumnya diberikan untuk produk yang berupa jasa. 

Terkadang, akreditasi diwajibkan oleh pemerintah sebagai 

syarat produk tersebut boleh dijual.  

Contoh : 

- Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk-

produk berupa barang 

- Sertifikasi ISO (International Standart Organization) yang 

terbagi dalam beberapa macam, bisa untuk barang, dan bisa 

juga untuk jasa. 

- Akreditasi rumah sakit dari KARS (Komite Akreditasi 

Rumah Sakit), yang diberikan kepada rumah sakit setelah 

memenuhi standar-standar mutu yang ditentukan oleh 

KARS 

- Akreditasi rumah sakit dari JCI (Joint Commision 

International), suatu lembaga akreditasi internasional. 

- Akreditasi Lembaga Pendidikan Tinggi oleh BAN-PT ( 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) 

- Sertifikasi Dosen , diberikan oleh Direktorat Pendidikan 

Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 
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Terdapat juga petunjuk mutu yang berupa fellowship 

(keanggotaan), yang sering digunakan oleh kalangan 

profesional atau perusahaan. Untuk bisa diterima 

sebagai fellow, maka seseorang atau organisasi/ 

perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu. 

Contohnya :  

- Maskapai penerbangan Garuda Indonesia, anggota 

dari Aliansi Skyteam. 

- Dokter Budi, SpPD, FINASIM (Fellow of Indonesia 

Society of Internal Medicine)  

 

4.2.3 Negara Pembuat 

Secara empiris, negara pembuat ikut menentukan reputasi 

produk. Jerman terkenal sebagai negara pembuat mesin-mesin 

yang bermutu. Kualitas bajanya terkenal baik. China terkenal 

sebagai pembuat produk-produk yang murah, namun kurang 

berkualitas, usia teknis umumnya lebih pendek. Soal negara 

pembuat ini bersifat dinamis. Jepang di era 1970-an juga mirip 

dengan China, namun sekarang Jepang sudah membuat produk-

produk yang berkualitas, tidak kalah dengan produk-produk 

negara Eropa atau Amerika.  

Terkadang keputusan membeli agak dilematis. Contohnya 

: Pembelian untuk investasi alat medis CT-Scan. Terdapat merek 

A yang memiliki merek terkenal baik, namun dibuat di China 

dengan harga lebih murah dari buatan Jerman. Harganya setara 

dengan CT-Scan buatan Jepang, seperti merk B dan merk C. Atas 

dasar informasi dan rekomendasi beberapa operator (Dokter 

spesialis radiologi), dan pengalaman, maka penulis 

memutuskan untuk membeli CT-Scan merk C, buatan Jepang, 

model E 16 slice. Ternyata keputusan penulis betul, karena 

rumah sakit lain yang membeli alat sejenis dari merk A (buatan 

China) rusak setelah digunakan selama satu tahun, dan harus 

mengeluarkan biaya perbaikan ratusan juta rupiah.  CT-Scan 

merek C yang dibeli penulis, setelah beroperasi selama 2 tahun 
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telah memberikan profit yang memuaskan. Dalam kasus ini, 

informasi berasal dari :  

1. Penjual Alat 

2. Katalog 

3. Pameran 

4. Operator  

5. Pemilik alat CT-Scan dengan merek, model, dan tipe sama, 

yang bisa diperoleh dari : 

a. Direktur rumah sakit 

b. Dokter spesialis radiologi rumah sakit tersebut 

c. Fotographer alat tersebut 

 

4.2.4 Usia Teknis  

Usia teknis merupakan durabilitas atau daya tahan suatu 

produk. Suatu batasan waktu dengan pemeliharaan standar 

produk akan mengalami kerusakan total atau kerusakan yang 

parah, sehingga idak layak untuk diperbaiki. Usia teknis 

menyangkut juga kerusakan-kerusakan kecil dan sedang yang 

menyebabkan produk tidak berfungsi, sehingga Anda 

menderita kerugian biaya perbaikan dan opportunity cost. 

Contoh kasus pembelian alat medis CT-Scan diatas merupakan 

contoh yang konkrit. 

 

4.2.5 Efisensi Energi 

Efisiensi energi merupakan jumlah energi yang 

diperlukan untuk menghasilkan suatu usaha atau operasional 

produk dengan jumlah energi yang relatif hemat. Energi 

diperlukan umumnya berasal dari listrik, bahan bakar minyak, 

gas, batubara. Suatu produk, misalnya mesin yang efisien, akan 

mengurangi biaya operasional, seperti pada mesin pembangkit 

listrik, boiler, incenerator, pendingin udara, dsb. 

Penulis pernah terlibat dalam membuat keputusan 

pembelian alat boiler (ketel uap) merek tertentu. Dari informasi 

yang penulis dapatkan, dipilih pembelian boiler merk Z. 

Ternyata, setelah dioperasikan, boiler tersebut boros bahan 
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bakarnya dibandingkan merek terdahulu, untungnya usia 

teknisnya cukup baik. Kebimbangan juga sering ditemukan 

pada saat memilih pembelian AC jenis sentral atau AC jenis 

single split, atau pemilihan cara memasak dengan menggunakan 

listrik, gas, atau boiler. Sebenarnya, dengan rumus fisika 

sederhana, penggunaan energi bisa dihitung. Jika anda kesulitan 

menghitungnya, bisa ditanyakan pada orang-orang yang ahli 

dan berpengalaman dalam membandingkan alat/mesin 

tersebut. 

 

4.2.6 Rekomendasi Rekan 

Adanya rekomendasi dari rekan yang berpengalaman 

mengenai suatu merek sangat membantu untuk menilai suatu 

produk. Sebaiknya digali informasi lebih jauh mengenai 

keunggulan dan kelemahan merek, serta tipe yang menjadi 

rekomendasi.  

 

4.2.7 Rekomendasi Dari Pengguna Produk 

Rekomendasi dari pengguna langsung / operator akan 

banyak memberikan informasi mengenai mutu teknis, 

kemudahan operasional, pemeliharaan, kelemahan dan 

keunggulan produk, serta kesesuaian dengan tujuan pembelian. 

Pengguna produk bisa berasal dari internal dalam perusahaan 

lain, bisa juga dari internal dalam perusahaan Anda. Perlu 

dipertimbangkan kompetensi operator internal dalam 

mengoperasikan produk yang akan dibeli.  

Contoh kasus :  

1. Rumah Sakit X sudah memiliki mobil ambulance besar. 

Untuk kelancaran pelayanan, rumah sakit tersebut membeli 

lagi 1 buah ambulance yang besar juga tanpa meminta 

informasi/rekomendasi dengan sopir ambulance. Ternyata 

sopir ambulance lebih menyukai apabila RS X membeli 

ambulance kecil sebagai tambahan, karena sering menjemput 

pasien di jalan-jalan kecil, dimana ambulance besar sulit 

mencapai rumah pasien. 
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2. Rumah Sakit Y membeli alat USG untuk pelayanan Obstetri-

Ginekologi tanpa berkonsultasi dengan dokter spesialis 

Obgyn. Dokter kecewa karena alat tidak sesuai yang 

diharapkan, dan tidak mau menggunakan alat tersebut. 

 

4.2.8 Harga Jual Kembali 

Untuk alat-alat yang dipakai dalam waktu lama sering 

tidak diperhitungkan harga jual kembali produk tersebut, 

terutama bila tujuan pemakaian sampai rusak total. Namun bila 

produk direncanakan digunakan untuk jangka waktu pendek-

menengah, maka harga produk bekas perlu jadi pertimbangan, 

misalnya seperti mobil yang direncanakan dipakai selama 5 

tahun. Harga jual produk bekas dan kemudahan menjual 

mencerminkan kualitas produk yang baik. Contohnya : 

1. Mobil Toyota Kijang memiliki harga jual bekas yang tinggi 

dan mudah untuk dijual kembali. 

2. Rumah Sakit di Singapura selalu memperbaharui alat-alat 

medis diagnostik dengan model terbaru yang canggih, 

produk dari merk terkenal. Alat-alat tersebut dapat dengan 

mudah dijual kembali ke negara-negara yang sedang 

berkembang. 

 

 

4.3 Reputasi Penjual 

Reputasi penjual menujukkan kualias layanan. Termasuk 

pihak penjual adalah : salesman, manajer penjualan, costumer 

service, distributor, teknisi, produsen. Sebagai indikator reputasi 

penjual dapat dipergunakan : kualitas layanan (service quality) 

praoperasional & pasca operasional, tersedianya service centre, 

ketersediaan suku cadang (spare part) 

 

4.3.1 Kualitas Layanan (Service Quality) 

Kualitas layanan merupakan indikator terpenting dari 

penjual. (Zeithml et al, 1998 ; Parasuraman et al, 1988) 

mengemukakan 5 aspek dari kualitas layanan yang sangat 
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terkenal, yaitu Reliable, Assurance, Tangible, Empathy, dan 

Responsiveness (dapat dipercaya, jaminan, bukti fisik, empati, 

dan cepat tanggap). Dalam keputusan membeli, 5 aspek tersebut 

yang biasa digunakan sebagai indikator kualitas layanan. Bisa 

disederhanakan dan disesuaikan dengan karakteristik produk.  

Kualitas layanan dalam pembelian produk dibagi menjadi 

2 bagian: 

1. Kualitas Layanan Praoperasional, dengan indikator-indikator 

informasi yang jujur, tepat janji, komunikatif, pengetahuan 

produk, empati, barang masih aktif diproduksi. 

2. Kualitas Layanan Pascaoperasional, dengan indikator : cepat 

tanggap terhadap keluhan dan pertanyaan, menepati 

perjanjian jual-beli, teknisi yang kompeten, ketersediaan 

suku cadang dengan harga yang wajar, kebaikan hati 

(benevolence) 

 

4.3.2 Tersedia Service Centre 

Adanya service centre memudahkan dan meringankan 

biaya pemeliharaan dan perbaikan. Service centre umumnya 

juga menyediakan suku cadang. 

 

4.4 Populasi dan Kontinuitas Produk 

Populasi produk artinya jumlah produk yang dibeli oleh 

masyarakat. 

  

4.4.1. Populasi produk  

Populasi produk yang banyak dipergunakan oleh 

masyarakat memiliki arti : 

1. Value produk yang tinggi 

2. Reputasi produk yang baik 

3. Ketersediaan suku cadang, bahkan kadang tersedia suku 

cadang tiruan. Dalam kondisi dimana produk telah 

diskontinu, bisa dilakukan kanibalisasi produk 

(menggunakan suku cadang bekas) 
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4.4.2. Kontinuitas Produk  

Produk yang sudah diskontinu biasanya harganya lebih 

murah, namun beresiko dalam beberapa tahun lagi kesulitan 

suku cadang. Bila populasinya banyak, produk yang diskontinu 

masih memiliki nilai dan suku cadangnya masih tersedia 

 

 

4.5  Harga 

Harga adalah korbanan yang diberikan oleh pembeli 

untuk memperoleh produk. Harga merupakan faktor penting 

dalam menetapkan value (value for price). Harga terdiri dari 

beberapa komponen : 

1. Harga yang ditawarkan penjual (price list). 

2. Diskon. 

Sering tanpa diminta, penjual sudah mencantumkan diskon. 

Kadang penjual menggunakan strategi “high price, high 
discount”. Diskon biasanya masih bisa dinegosiasikan. 

Strategi diskon oleh penjual bisa dimanfaatkan oleh bagian 

pembelian untuk memanipulasi harga. Kadang-kadang 

penjual dengan halus membujuk bahwa ia akan “membagi 
keuntungan” pada si pembeli sebagai bentuk gratifikasi. 
Diskon yang lebih besar diberikan bila produk sudah 

diskontinu. Dalam bisnis, strategi ini disebut “cuci gudang” 

3. Harga pada e-catalog. 

Harga pada e-catalog biasanya sudah fixed. Pada e-catalog 

untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan), lebih murah dari harga di 

penjual bebas, karena sudah melalui proses negosiasi dengan 

pemerintah. 

4. Tanda pemesanan. 

Jika produk belum tersedia, sebagai jaminan agar Anda 

memperoleh produk tersebut, biasanya penjual meminta 

uang tanda pemesanan (booking fee). Uang tersebut akan 

hilang/hangus bila pesanan dibatalkan. 
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5. Pembayaran awal (down payment) 

Pembayaran awal atau uang muka sudah merupakan uang 

pembelian. Biasanya penjual meminta sejumlah uang 

berdasarkan persentase dari harga produk. Pembayaran awal 

umumnya hangus bila pembelian dibatalkan, kecuali 

dinyatakan lain dalam perjanjian jual beli. 

6. Jangka waktu pelunasan 

Biasa dilakukan pembayaran bertahap untuk produk barang, 

seperti alat/mesin. Setelah produk berfungsi dengan baik, 

penjual meminta pelunasan penuh. Untuk produk properti, 

seperti jasa pembangunan gedung, umumnya setelah 

bangunan selesai, masih belum dilunasi penuh, tetapi ada 

pembayaran yang masih ditunda sebagai jaminan 

pemeliharaan gedung (garansi) selama beberapa bulan. 

 

 

4.6 Garansi 

Garansi merupakan jaminan perbaikan bila terjadi 

kerusakan pada produk, bahkan garansi bisa juga berupa 

penggantian produk seluruhnya, bila kerusakan terjadi pada 

bagian vital produk. Pembeli perlu memperhatikan dan 

menegosiasikan perihal garansi : 

1. Masa garansi. 

Masa garansi yang panjang mencerminkan mutu teknis 

produk yang baik. 

2. Jenis garansi : 

a. Garansi teknisi saja 

Pembeli tetap harus membayar suku cadang 

b. Garansi suku cadang saja 

Pembeli tetap harus membayar biaya teknisi 

c. Garansi semua perbaikan, termasuk teknisi dan suku 

cadang 

d. Garansi total, semua bentuk perbaikan, sampai dengan 

penggantian seluruh unit produk.  
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Dari berbagai kriteria dan indikator tersebut diatas, perusahaan 

dapat membuat prosedur operasi standar. 

 

4.7  Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) 

Sebaiknya perusahaan memiliki SOP pembelian untuk 

beberapa kelompok produk. SOP tersebut memuat : kebijakan, 

tujuan, langkah-langkah, dan pihak terlibat. 
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Gambar 4.2. Model Keputusan Membeli 
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KEPUTUSAN PEMBELIAN 
 

5.1 Pengertian 

Menurut George R.Terry, pengambilan keputusan adalah 

pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang 

ada, sedangkan James A.F Stoner mendefinisikan sebagai suatu 

proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai 

cara pemecahan masalah. 

 
5.2 Dasar Pengambilan Keputusan 

Banyak dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan, seperti : emosional, intuisi, pengalaman, wewenang, 

fakta. Dalam praktek sehari-hari cukup banyak pembelian 

berdasarkan emosional, seperti : senang dengan penjual, 

kemasan menarik, tertarik dengan taktik bujukan si penjual. 

Keputusan berdasar intuisi, pengalaman, dan fakta relatif lebih 

baik daripada berdasarkan emosional semata. Dasar 

pengambilan keputusan pembelian dalam organisasi sebaiknya 

berdasarkan rasionalitas. Keputusan yang berdasar rasional 

bersifat objektif, logis, transparan, koheren, dan konsisten, 

sehingga keputusan tersebut bermutu dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Untuk membuat suatu keputusan yang rasional, 

diperlukan : 

1. Kejelasan masalah atau kebutuhan 

2. Tujuan yang ingin dicapai 

3. Informasi mengenai alternatif, jenis, dan konsekuensinya 

4. Kriteria-kriteria yang jelas menyangkut : reputasi produk, 

reputasi penjual/distributor, populasi alat/mesin, 

ketersediaan suku cadang, servis purna jual, kemudahan 
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operasional dan perawatan, efisiensi energi, rekomendasi 

pengguna (user) dan harga. 

 
5.3. Proses Pengambilan Keputusan 

 Proses pengambilan keputusan dibagi menjadi empat langkah: 

1. Fase Intelijen 

Pada fase ini dilakukan kegiatan mencari informasi 

mengenai alat/mesin yang akan dibeli. Informasi bisa 

diperoleh dari : 

a. Penjual/ distributor 

Informasi ini bisa diperoleh : 

- Sewaktu pameran.  

Pada saat pameran, Anda dengan mudah 

memperoleh informasi, karena pada saat pameran, 

biasanya stand /tenant pameran dijaga oleh tenaga 

penjual yang handal dan dengan mudah juga Anda 

beralih meminta informasi pada penjual yang lain. 

Pada saat pameran, Anda juga melihat fisik produk 

yang ditawarkan. 

- Kunjungan penjual/salesman 

Pada saat kunjungan, Anda bisa mendapat 

informasi dan bertanya secara pribadi 

b. Presentasi dari penjual 

Pada saat presentasi, sebaiknya dihadiri oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam produk 

tersebut, termasuk pihak yang akan menggunakan 

produk tersebut. Sebaiknya pada waktu presentasi, 

mintalah copy dari materi yang dipresentasikan. 

Waktu ini juga bisa digunakan untuk meminta harga 

penawaran, serta kondisi-kondisi lainnya seperti masa 

garansi, ketersediaan suku cadang, service centre, 

teknisi, populasi, dan negara pembuat 
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2. Fase Desain 

Pada fase ini, Anda membuat kriteria atau variabel ideal 

yang diinginkan untuk mengatasi masalah dan indikator-

indikator dari variabel-variabel pembelian untuk mem-

permudah pembelian seperti telah dijelaskan pada bab 

terdahulu. 

 

3. Fase Pemilihan 

Pemilihan dilakukan secara rasional. Sebaiknya dengan 

metode kuantitatif atau semi kuantitatif, agar terukur dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

 

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pascapembelian 

Evaluasi memerlukan waktu yang lama, mungkin perlu 

beberapa tahun, terutama untuk menentukan reputasi 

produk, reputasi penjual, dan ketersediaan suku cadang  

Tindak lanjut berupa : 

a. Persepsi Anda terhadap distributor/penjual  

b. Apakah Anda membangun relasi dengan penjual / 

distributor dan merencanakan pembelian produk 

lainnya pada distributor tersebut, atau bisa juga 

sebaliknya. 

c. Apakah Anda merekomendasikan produk tersebut 

pada rekan Anda. 

 

5.4 Pengambilan Keputusan dengan metode SAPADAPPA 

SAPADAPPA merupakan singkatan dari langkah-

langkah yang ditempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu : 

Situational Analysis, Problem Analysis, Decision Analysis, dan 

Potential Problem Analysis. Bila ditulis dalam bahasa Indonesia, 

mejadi ASAPAKAPP, yang merupakan singkatan dari : Analisa 

Situasi, Analisa Problem, Analisa Keputusan, Analisa Problem 

Potensial. Beberapa pakar menambahkan sebelum Situational 

Analyisis, dengan Positive Attitude, atau sikap positif, namun 
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penulis tidak menambahkan hal itu, karena penulis yakin 

sebagai manajer sudah seharusnya bersikap positif.   

1. Situational Analysis 

- Uraian mengenai lingkungan eksternal dan internal yang 

terkait dengan keputusan yang akan diambil  

- Lakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

dan Threat). S.W adalah kekuatan dan kelemahan, yang 

merupakan faktor internal organisasi. OT adalah 

kesempatan dan ancaman, yang merupakan faktor 

eksternal organisasi. Analisis SWOT diskoring, kemudian 

digambarkan pada skala di salib sumbu. Analisa SWOT ini 

diperlukan juga untuk menentukan strategi negosiasi. 

 

2. Problem Analysis 

Uraian mengenai : identifikasi masalah yang akan 

diputuskan, formulasi masalah, tujuan dan alternatif-

alternatif pemecahan masalah. 

 

3. Decision Analysis 

- Buat kriteria pemilihan mayor, yaitu syarat-syarat utama, 

dan kriteria pemilihan minor, yaitu syarat-syarat 

tambahan. 

- Tim pembelian membuat pembobotan dari kriteria-

kriteria. Kriteria mayor diberi bobot yang lebih tinggi. 

- Tentukan skoring atau nilai dari kriteria sesuai dengan 

fakta dilapangan 

- Hitung nilai perkalian bobot x skoring 

- Jumlahkan semua nilai bobot x skoring (nilai total dari 

alternatif-alternatif yang akan dipilih) 

- Keputusan pemilihan adalah pada alternatif dengan nilai 

bobot x skoring tertinggi 

- Bila ada hal-hal yang tidak dapat diskoring, dicatat saja 

sebagai data kualitatif, yang sangat bermanfaat untuk 

melakukan potensial problem analysis. Misalnya, yang 

melakukan penawaran adalah tokoh masyarakat, atau istri 
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seorang pejabat yang kemungkinan bisa menimbulkan 

problem bila penawarannya ditolak. 

 

4. Potential Problem Analysis 

Setiap keputusan umumnya mengandung resiko / problem. 

Ada dua jenis resiko, resiko yang dapat diduga dan resiko 

yang tidak terduga. Analisa problem potensial terutama 

dilakukan terhadap resiko yang dapat diduga. 

Analisa potensial dibagi dua, yaitu : 

a. Pencegahan, yaitu usaha yang kita lakukan agar problem 

tidak terjadi 

b. Penanggulangan, yaitu usaha yang kita lakukan bila 

problem/masalah tersebut sudah terjadi, yaitu 

memperkecil akibat buruk jika problem/masalah yang 

sudah terjadi. 

Dalam analisa problem potensial harus ditentukan :apa yang 

harus dilakukan, mengapa dilakukan, siapa yang melakukan, 

kapan harus dilakukan, dimana harus dilakukan, bagaimana 

melakukannya, dan berapa biayanya. Metode ini disebut juga 

analisa Pareto (5W+1H+1C). 

 

Contoh Kasus Pengambilan Keputusan dengan Metode 

SAPADAPPA 

Sebuah Sekolah Tinggi Kesehatan X (STIKES X) akan 

membeli sebuah mobil untuk mengantar mahasiswa praktek 

lapangan. Selama ini mereka menyewa dengan biaya cukup 

tinggi. Mobil tersebut harus bisa memuat 12 mahasiswa, bahan 

bakar irit, tersedia service centre dengan suku cadang yang 

lengkap, merek dapat diandalkan, yang memiliki reputasi baik. 

Dana yang dianggarkan sebesar Rp 350.000.000,-. Lebih disukai 

kenyamanan berkendara, dan warna putih, walaupun soal 

warna dan kenyamanan bukan faktor utama.  

Ketua STIKES X telah mendapat penawaran dari minibus 

merk A yang memiliki reputasi baik, seharga Rp.450.000.000,-. 

Merk A tersebut memiliki hubungan yang baik dengan ketua 
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yayasan STIKES X tersebut, yang merupakan atasan dari ketua 

STIKES X.  

 

Pembahasan dan Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan 

Seperti yang dikemukakan oleh Kotler, yang telah 

dijelaskan pada Bab II dalam lima tahap keputusan pembelian, 

maka proses keputusan yang akan diambil dalam kasus ini 

mengikuti tahap tersebut, yaitu : pengenalan masalah  

pencarian informasi  evaluasi alternatif  keputusan 

pembelian  perilaku pasca pembelian. Metode pengambilan 

keputusan SAPADAPPA (Situational Analysis, Problem 

Analysis, Decision Analysis, Potential Analysis) hanya 

merupakan modifikasi dari model keputusan pembelian Kotler 

tersebut. Dalam pengambilan keputusan pembelian organisasi, 

umumnya melibatkan beberapa pihak sebagai sebuah tim. 

1. Situational Analysis (Analisa Situasi) 

Analisa diawali dari ketersediaan dana untuk membeli 

minibus tersebut, apakah pembelian dengan cara kredit atau 

cash. Setelah pengenalan masalah, dilakukan pencarian 

informasi. Informasi diperoleh dari beberapa orang yang 

pernah menggunakan minibus yang diinginkan, dari iklan, 

dari katalog, dan dari bengkel reparasi mobil. Dari informasi, 

diperoleh 3 merk mobil yang akan dipilih. 

 

2. Problem Analysis (Analisa Masalah) 

Pada kasis ini problemnya sederhana, yaitu selama ini 

mereka menyewa minibus untuk mengantar mahasiswa 

praktek lapangan. Memiliki minibus sendiri akan lebih 

praktis dan ekonomis, dan juga meningkatkan citra STIKES 

X. Pada minibus tersebut bisa diberikan identitas STIKES X.  

 

3. Decision Analysis (Analisa Keputusan) 

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dari beberapa alternatif 

pilihan produk atau merek minibus. 
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a. Menentukan kriteria mayor (utama), dan minor 

(tambahan), atau atribut/spesifikasi produk sesuai yang 

kita inginkan. 

Kriteria mayor dan minor ini berguna untuk membantu 

menetapkan pembobotan dari masing-masing 

atribut/spesifikasi yang diinginkan. 

Kriteria Mayor : 

- Kapasitas 12 penumpang 

- Reputasi produk/merk 

- Service centre (dalam hal ini sudah mencakup 

reputasi distributor penjual dan ketersediaan suku 

cadang) 

- Harga Rp.350.000.000,- 

Kriteria Minor : 

- Kenyamanan 

- Warna Putih 

Aspek Lain : 

Distributor merk A memiliki hubungan baik dengan ketua 

yayasan. 

b. Menentukan pembobotan pada masing-masing atribut / 

spesifikasi / kriteria. 

Pembobotan merupakan angka yang diberikan pada 

masing-masing atribut/spesifikasi/kriteria yang 

merupakan suatu perbandingan antar atribut/ 

spesifikasi/ kriteria. Sebagai total bobot bisa dinyatakan 

sebagai 100%, 10, atau 1. Dalam kasus ini, tim pembelian 

membobot dengan total bobot 100%, sehingga diperoleh 

bobot sebagai berikut : 

 Kapasitas penumpang  30% 

 Reputasi produk/merek  25% 

 Service centre   20% 

 Harga    15% 

 Kenyamanan    7% 

 Warna                  3%            

     Jumlah               100 % 
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c. Menentukan skor masing-masing kriteria yang telah 

dibobot. 

Aspek lain yang kurang rasional tidak perlu diskoring, 

namun tetap dicantumkan sebagai pertimbangan, dan 

guna menganalisa problem potensial. Berdasar informasi 

yang diperoleh, tim memberikan skor pada masing-

masing kriteria/atribut. 

 Skor dinyatakan dengan skala Likert 1 s/d 5 : 

1 : Sangat tidak sesuai 

2 : Tidak sesuai 

3 : Netral / biasa saja / agak sesuai 

4 : Sesuai 

5 : Sangat sesuai 

 

d. Mengalikan nilai bobot dengan skor (bobot x skor). 

e. Menjumlahkan hasil perkalian bobot x skor 

f. Keputusan produk/merek yang akan dibeli, dipilih yang 

jumlah bobot x skornya terbesar. 

g. Bila terjadi nilai bobot x skor sama, artinya terjadi zero 

sum game, maka dilakukan pembobotan dan skoring 

ulang, atau bisa juga meminta tambahan informasi dari 

pengguna(user), dalam kasus ini adalah mahasiswa, atau 

data kualitatif dimasukkan untuk data pengambilan 

keputusan. 

h. Data kualitatif yang kurang rasional tetap ditulis 

i. Untuk memudahkan dan memperjelas penilaian, semua 

perhitungan dibuat dalam matriks (tabel) 
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Tabel 5.1 Decision Analysis 

Kriteria/ 

Atribut 
Bobot 

Merk A Merk B Merk C 

Skor 
Bobot x 

Skor 
Skor 

Bobot x 

Skor 
Skor 

Bobot x 

skor 

Kapasitas 

Penumpang 

30 5 150 5 150 5 150 

Reputasi 

Produk 

25 5 125 5 125 3 75 

Service Centre 20 5 100 5 100 4 80 

Harga 15 3 45 5 75 5 75 

Kenyamanan 7 5 35 4 28 4 28 

Warna 3 4 12 5 15 4 12 

Jumlah 

Bobot x Skor 

  467  493  420 

Catatan  Penjual merek A teman dari ketua yayasan 

 

Nilai tertinggi bobot x skor adalah : 

Pertama : Minibus B (total nilai :  bobot x skor = 493) 

Kedua   : Minibus A (total nilai :  bobot x skor = 467) 

Ketiga  : Minibus C (total nilai :  bobot x skor = 420) 

Jadi, pilihan jatuh pada minibus B  

 

4. Potential Problem Analysis (Analisa Problem Potensial) 

Problem potensial adalah masalah yang kemungkinan 

terjadi. Dalam setiap keputusan biasanya dapat menimbul-

kan masalah. Dalam manajemen resiko, kita harus proaktif 

mengantisipasi masalah, apa yang dilakukan, siapa yang 

melakukan, mengapa, bagaimana, kapan dilakukan, dimana 

dan berapa biayanya.  

a. Pencegahan (Prevention) 

 Suatu tindakan proaktif untuk mencegah jangan sampai 

problem terjadi. Pada kasus ini, ketua STIKES X segera 

menghadap ketua yayasan dan menjelaskan bagaimana 

pengambilan keputusan pembelian. 
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b. Penanggulangan (Istilah bahasa Inggris ada bermacam-

macam, tergantung objeknya, seperti : countermeasure, 

control, dsb) 

 

Walaupun problem potensial sudah diusahakan dicegah, 

tetapi tetap saja ada kemungkinan problem tersebut 

terjadi. Oleh karena itu, meskipun penanggulangan 

bersifat reaktif, namun kita bisa pro aktif mempersiapkan-

nya. Misalnya bila di kemudian hari ketua yayasan 

mempermasalahkan ketua STIKES X karena tidak 

membeli minibus A, maka ketua STIKES menghadap 

ketua yayasan kembali, dan kalau  perlu menghadap ke 

pembina yayasan. Proses investigasi pengambilan  

keputusan juga bisa dilakukan. 
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PEMBELIAN PROPERTI 
 

 

6.1 Pengertian 

Dalam tulisan ini dan dalam dunia bisnis istilah properti 

umumnya diartikan sebagai tanah atau tanah beserta bangunan. 

Jual beli properti berbeda dengan jual beli produk lainnya,  

karena melibatkan berbagai pihak seperti : Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang biasanya dijabat juga oleh notaris, 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), kadang-kadang ada 

perantara (middle man), beresiko terjadi sengketa pembatasan 

dan kepemilikan. 

 

6.2 Tujuan Pembelian 

 Ada beberapa tujuan pembelian properti : 

1. Untuk lokasi atau perluasan tempat usaha. Penentuan lokasi 

tempat usaha harus sesuai dengan tata kota. Jadi sebelum 

pembelian, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan Dinas Tata 

Kota setempat atau Dinas Pengawasan Bangunan. 

2. Untuk investasi 

Properti direncanakan akan dijual kembali dengan 

mengharapkan keuntungan. Fakta menunjukkan bahwa 

investasi di bidang properti umumnya aman dan 

menguntungkan. 

Menurut pengalaman penulis dan berbagai sumber, 

keuntungan rata-rata 15-30% dalam setahun bahan bisa lebih. 

Kelemahan investasi properti adalah karena sifatnya yang 

tidak liquid (bukan sebagai current asset), perlu waktu lama 

untuk menjualnya. 
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Kadang-kadang investasi pada properti tidak direncanakan 

secara khusus, tetapi kebetulan ada pihak yang mau menjual 

properti yang menurut Anda memiliki value yang tinggi. 

Kesempatan ini tentu saja tidak dilewatkan. 

3.  Tujuan Ganda : 

 Tujuan pembelian suatu saat bisa saja berubah sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Misalnya tanah yang tadinya untuk 

investasi kemudian digunakan untuk lokasi usaha. Bisa juga 

tujuan dimodifikasi misalnya tanah yang yang tadinya untuk 

investasi kemudian dibangun rumah toko (ruko) untuk 

dijual. Perkebunan bisa menjadi tempat wisata atau 

perumahan. 

 
6.3 Karakteristik Properti 

Properti (tanah dan rumah) memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan produk/ barang lainnya. 

1. Harga 

Harga ditentukan oleh : 

a. Lokasi 

b. Akses jalan 

c. Pusat pengembangan 

d. Bentuk, ukuran, dan hadap tanah 

e. Gangguan banjir 

f. Harga hampir selalu naik 

2. Diatur oleh Badan Perumahan Nasional 

Kepemilikan disahkan dengan sertifikat tanah. Kepemilikan 

yang berupa keterangan sporadik (adat), hanya diakui 

sebagai hak penguasaan, rawan sengketa, namun bisa 

ditingkatkan menjadi sertifikat.  

3. Proses jual beli melibatkan pejabat resmi pemerintah yaitu 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasanya dijabat 

oleh Notaris atau Camat yang telah mendapat penunjukkan 

oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Dahulu Camat ex Officio jadi PPAT sementara, 

tetapi sekarang tidak lagi. 
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4. Sering terjadi sengketa yang berupa sengketa perbatasan 

tanah atau sengketa kepemilikan/ legalitas. Kadang-kadang 

fakta hukum yang berupa sertifikat kepemilikan tanah 

berbeda dengan fakta di lapangan dimana sertifikat 

kepemilikannya ada tetapi tanahnya tidak ada, atau 

ukurannya berbeda. 

5. Tidak berlaku hukum ekonomi supply demand  (penawaran-

permintaan). Pada saat demand meningkat supply tidak 

meningkat karena itu harga tanah cenderung selalu naik. 

6. Sering kali melibatkan perantara/makelar dalam proses 

pembelian. 

Perantara ada yang resmi seperti : Era, Century, dan ada yang 

tidak resmi. 

 
6.4 Pengambilan Keputusan Pembelian Properti 

Karena properti memiliki karakteristik yang khusus, tidak 

seperti produk pada umumnya, maka faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

agak berbeda, walaupun pada prinsipnya hampir sama yaitu 

berdasar pada value dari properti tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

properti adalah : 

1. Lokasi dan akses jalan 

2. Luas tanah 

3. Bentuk hadap tanah 

4. Resiko legalitas dan perbatasan 

5. Harga 

6. Ekspektasi harga jual 

Indikator dari faktor-faktor tersebut sesuai dengan tujuan 

pembelian. 

 

6.4.1 Faktor-Faktor dan Indikator Properti untuk Lokasi Usaha 

1. Lokasi dan Akses Jalan 

Menurut teori lokasi, ada 4 pilihan lokasi usaha, yaitu : 

pertama, mendekati sumber bahan baku, untuk usaha yang 
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bersifat pengolahan. Kedua, dekat dengan tenaga kerja, 

untuk usaha yang bersifat padat karya. Ketiga, dekat dengan 

konsumen, untuk usaha ritel dan sejenisnya. Pilihan keempat 

berada di tengah-tengahnya. 

Sebagai indikator lokasi adalah 

a. Kesesuaian dengan bidang usaha dan penggunaan 

 Bila usaha di dalam kota harus sesuai dengan tata kota 

seperti : daerah pemukiman, daerah bisnis, daerah 

pergudangan, daerah pabrik, dsb. 

b. Tetangga 

 Usaha dalam bidang rumah sakit memerlukan persyaratan 

yang lebih ketat seperti : 

 Jauh dari pelabuhan 

 Jauh dari stasiun dan lintas kereta api 

 Jauh dari pasar 

 Jauh dari lokasi pemotongan hewan 

 Jauh dari pabrik 

 Jauh dari kuburan 

 Jauh dari pembuangan sampah 

 Bebas banjir 

 Jalan tidak macet 

 Cukup dekat dengan konsumen 

Usaha di bidang perhotelan, lokasi yang sesuai ada dua 

jenis. Pertama, hotel pada umumnya harus dekat dengan 

aktifitas konsumen seperti dekat dengan pusat bisnis, 

dekat dengan rumah sakit. Beberapa hotel baik di 

Indonesia ataupun di luar negeri sukses karena dekat 

dengan rumah sakit. Contohnya Tune Hotel di Penang 

Malaysia, Aosia Hotel di Singapura, De Mira Hotel di 

Surabaya. 

Kedua, hotel resort memerlukan tanah yang luas dari 

panorama yang baik, karena itu lokasinya sebaiknya di 

pinggiran kota, dekat dengan lokasi rekreasi. 
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c. Akses jalan 

 Perusahaan sulit berkembang tanpa akses jalan yang 

memadai. 

d. Bebas banjir 

 Banjir tentu akan mengganggu aktifitas perusahaan. 

e. Panorama  

 Panorama penting bila bidang usaha dalam perhotelan 

resort, rekreasi dan perumahan. 

 

2. Bentuk dan Hadap Tanah 

Bentuk harus proporsional antara panjang dan lebar sesuai 

dengan bidang usaha. Usaha di bidang pertokoan lebih baik 

tanah yang bentuknya melebar terhadap jalan raya agar 

penampilannya “eye catching” sedangkan perumahan lebih 
baik yang berbentuk empat persegi panjang. Tanah yang 

bentuknya tidak beraturan menyebabkan inefisiensi 

bangunan. 

Tanah yang menghadap ke selatan lebih disukai karena 

dikenai sinar matahari pagi maupun sore, namun ada juga 

yang menyukai hadap ke Timur. Soal pemilihan bentuk dan 

hadap timur kadang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap 

“Fengshui”, suatu metode penentuan lokasi terbaik yang 
berasal dari Tiongkok berdasar arah, ukuran dan bentuk 

properti. Tujuan metoda fengsui adalah untuk memperoleh 

hoki (rezeki) yang maksimal serta kedamaian. 

 

3. Luas Tanah 

Luas tanah harus sesuai dengan tujuan, rencana 

pengembangan, peraturan pemerintah, dan dana yang 

tersedia. Luas tanah untuk sebuah akademi berbeda dengan 

sekolah tinggi atau universitas. 

 

4. Resiko Legalitas dan Perbatasan 

Berbeda dengan pembelian produk lainnya, pembelian tanah 

memiliki resiko, seperti : ketidaksesuaian dengan tata kota, 
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resiko konflik karena kepemilikan yang tumpang tindih, 

resiko legal. Kiat mengurangi resiko konflik kepemilikan 

yang dilakukan sebelum pembelian. 

a. Konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional. 

Konsultasi bisa dilakukan melalui notaris. 

b. Tanah sudah memiliki nomor induk bidang tanah (NIB), 

yang ditetapkan BPN dengan menggunakan alat GPS 

(Global Positioning System) dengan teknologi satelit. 

c. Ukur ulang luas tanah dan perbatasan. Ukur ulang bisa 

dilakukan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional 

Kota/ Kabupaten atau diukur secara pribadi jika batas-

batas tanah jelas. 

d. Menanyakan pada ketua Rukun Tetangga (RT), tetangga, 

atau kelurahan setempat. 

e. Deklarasi non formal dengan cara membersihkan tanah 

terutama bagian tepi perbatasan tanah dan ditandai 

dengan tali. Kepada pemilik tanah, calon pembeli tentu 

harus minta izin dengan alasan untuk mengukur ulang 

tanah, melihat bentuk dan kondisi. 

Bila seandainya ada tumpang tindih kepemilikan tentu 

akan ada keluhan atau tuntutan pihak lain. Bila terjadi 

tuntutan pihak lain maka calon pembeli minta si pemilik 

menyelesaikan masalah tersebut atau rencana pembelian 

dibatalkan. Deklarasi dilakukan bila negosiasi harga 

sudah hampir disepakati. 

f. Bila ada bangunan, maka perlu dinilai kualitas bangunan 

dan perlu dipastikan apakah memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan  (IMB) 

g. Setelah pembelian, tanah sebaiknya di pagar, walaupun 

dengan cara yang sederhana dan diberi tanda pemilik 

dengan ukuran luas tanah (panjang dan lebar). Hal ini 

berguna untuk menghindari tanah diserobot oleh pihak 

lain. Pemagaran tanah bisa juga dilakukan penjual sebagai 

syarat pembelian. 
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h. Hati-hati meminjamkan tanah untuk digunakan oleh 

pihak lain, namun bila tanah disewakan bisa 

menguntungkan, asal dengan perjanjian sewa menyewa 

yang baik. 

 

Menilai Kualitas Bangunan 

Fondasi  :  -    Lantai horisontal, diperiksa dengan waterpass 

- Dinding vertikal, diperiksa dengan unting-

unting (sebatang besi kecil runcing yang 

diberi tali) bisa juga dengan alat theodolite 

- Pintu-pintu mudah ditutup. 

Atap :   -   Tidak bocor, tak ada noda-noda air pada plafon 

- Tidak ada tambalan tambalan pada atap 

Toilet :  Disiram air mengalir dengan lancar 

Drainase Internal :   Wastafel semua lancar, got depan bangunan 

lancar / kering. Untuk menilai kualitas 

bangunan lebih tepat, misalnya setelah 

kebakaran, Anda bisa minta bantuan 

seorang sarjana teknik sipil yang ahli 

dalam melakukan penilaian bangunan. 

5. Harga 

Harga tanah sangat dinamis tergantung pasar permintaan. 

Pemerintah menetapkan harga tanah berdasar nilai jual objek 

pajak (NJOP). Biasanya harga tanah ditentukan oleh transaksi 

penjualan terakhir atau yang relatif baru terjadi (recent 

transaction). 

 Harga jual tanah bisa dibagi menjadi tiga jenis : 

a. Harga di atas harga pasar 

b. Harga pasar (rata-rata) 

c. Harga di bawah harga pasar 

Calon pembeli harus waspada terhadap harga yang murah, 

karena ada kemungkinan tanah tersebut bermasalah. Harga 

yang murah (di bawah harga pasar) bisa diperoleh bila tanah 

sudah lama tidak laku dijual (harga pasar tanah sudah naik) 
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atau si penjual perlu cepat menjual tanahnya karena berbagai 

alasan. 

Pembeli juga bisa melalui lelang. Biasanya merupakan harta 

jaminan kredit perbankan yang tidak mampu dilunasi oleh 

peminjam uang di bank. Untuk mengikuti lelang ini pembeli 

harus mengetahui dengan jelas pasaran harga tanah tersebut. 

Jika tidak ada informasi harga tanah di lokasi tersebut, bisa 

digunakan rumus harga “setengah-setengah” berdasarkan 
harga di pinggir jalan raya yang telah diketahui. Harga 

simpang pertama dimana bisa lewat 2 mobil sampai kira-kira 

200 meter = ½ harga jalan raya. Selanjutnya dan simpang dari 

simpang pertama tadi harganya ½ dari simpang pertama, dan 

seterusnya. Rumus ini tidak berlaku bila ada faktor tetangga. 

Tetangga yang baik akan meningkatkan harga tanah, 

tetangga yang tidak baik (preman, pecandu narkoba, penjudi, 

pengangguran) akan menurunkan harga tanah. 

Selain harga yang ditetapkan penjual perlu diperhatikan juga: 

a. Siapa yang menanggung biaya notaris 

b. Siapa yang menanggung pajak penjualan dan pembelian 

c. Siapa yang menanggung biaya/ fee perantara 

d. Bagaimana tahapan pembayaran 

e. Bagaimana cara pembayaran, apakah dengan check, bilyet 

giro, transfer atau tunai. 

 

6.4.2 Faktor-Faktor dan Indikator Properti untuk Investasi 

Faktor-faktor dan indikatornya pada umumnya mirip dengan 

faktor dan indikator untuk lokasi usaha (sub bab 6.3.1) yang 

membedakan adalah  

1. Ekspektasi Harga Jual 

Ekspektasi harga jual ditentukan 

a. Akses Jalan 

 Tanah yang baik untuk investasi harus ditepi jalan yang 

mampu dilewati 2 arah mobil.Multi akses lebih baik lagi 
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b. Pusat Pengembangan yang Akan Dibangun 

 Tanah yang dekat dengan pusat pengembangan seperti : 

pasar, hotel, rumah sakit, terminal, pelabuhan, kampus 

universitas, harganya akan meningkat dengan cepat. Bila 

pusat pengembangan sudah ada biasanya harga tanah 

sudah mahal. 

c. Pemilik tanah di sekitarnya 

 Harga tanah akan cepat meningkat bila pemilik tanah di 

sekitarnya adalah golongan sosial ekonomi menengah atas 

atau dimiliki oleh bank. Bank biasanya mampu 

menganalisa tanah dengan baik. 

2. Harga Pembelian 

 Harga pembelian dengan harga pasar akan memberikan 

keuntungan rata-rata dan harga pembelian dibawah pasar 

akan memberikan keuntungan yang lebih besar dan cepat 

(bisa segera dijual kembali) 

3. Bentuk dan Hadap Tanah 

Tanah yang melebar lebih baik karena mudah dibagi atau 

dibangun rumah toko untuk dijual. Hadap tanah yang baik 

adalah menghadap ke Timur atau ke Selatan. 

4. Lokasi 

Hindari lokasi yang dekat dengan kuburan, tempat 

pembuangan sampah, pemotongan hewan, dan lokasi yang 

sering terjadi banjir. 

 

6.4.3 Faktor-Faktor dan Indikator Properti untuk Tujuan Ganda. 

Faktor-faktor dan indikator properti untuk tujuan ganda. 

Investasi dan lokasi usaha merupakan kombinasi dari sub bab 

6.4.1 dan 6.4.2.   
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PEMBELIAN PERSEDIAAN 
 

7.1 Pengertian dan Permasalahan 

 Persediaan umumnya merupakan barang  yang akan 

diolah menjadi barang jadi yang siap dijual atau bisa hanya 

bahan baku produksi. Persediaan disebut juga sebagai material 

atau barang habis pakai. Dalam industri jasa kesehatan 

seringkali perlu bantuan barang habis pakai seperti obat-obatan, 

antiseptik, bahan makanan, alat kesehatan habis pakai 

(disposible). 

 Pengelolaan persediaan merupakan fungsi manajerial 

yang penting, karena persediaan fisik suatu organisasi/ 

perusahaan merupakan investasi dengan biaya terbesar, hal ini 

berlaku baik bagi perusahaan manufaktur seperti pabrik 

maupun perusahaan jasa seperti rumah sakit, hotel, rumah 

makan, dan sebagainya. Mutu persediaan sangat mempengaruhi 

mutu barang atau jasa yang diproduksi. 

 Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan dan 

pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan 

menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan 

persediaan harus diisi, dan berapa jumlah pesanan harus 

dilakukan. Sistem ini bertujuan menetapkan dan menjamin 

tersedianya sumber daya yang tepat, dalam jumlah yang tepat 

dan pada waktu yang tepat. Atau dengan kata lain, sistem 

dengan model persediaan bertujuan untuk meminimumkan 

biaya total melalui penentuan : apa, berapa dan kapan pesanan 

dilakukan secara optimal (Handoko, 1993). Dalam bahasa bisnis 

sehari-hari, persediaan umumnya disebut sebagai stok. 

 Kekuatan dalam negosiasi pembelian, persediaan, adalah 

pembelian dalam jumlah banyak dan berulang. 
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7.2 Jenis-Jenis Persediaan Fisik 

Ada beberapa jenis persediaan fisik yang memiliki 

karakteristik khusus dan cara pengelolaannya juga berbeda. 

1. Persediaan Bahan Mentah (raw material), 

yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti semen, 

kayu, beras,sayuran. 

2. Persediaan Komponen-Komponen Rakitan (purchase parts/ 

components), 

yaitu persediaan fisik yang diperoleh dari perusahaan lain, 

dimana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. 

3. Persediaan Bahan Pembantu/ Penolong (supplies), 

yaitu persediaan fisik yang diperlukan dalam proses 

produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen 

barang jadi. Misalnya : cat, kawat las. 

4. Persediaan Barang dalam Proses (work in process), 

yaitu persediaan fisik yang merupakan out put dari tiap-tiap 

bagian dalam proses produksi. Persediaan seperti ini sering 

disebut sebagai barang setengah jadi. Misalnya : furniture 

yang belum dilakukan finishing. 

5. Persediaan Barang Jadi (finished goods), 

yaitu persedian barang-barang yang siap untuk dijual. 

Persediaan jenis ini hanya berlaku untuk industri 

manufaktur, bukan untuk industri jasa, karena produk dalam 

industri jasa tidak bisa disimpan. Persediaan jenis ini disebut 

juga sebagai ready stock. 

  

7.3 Resiko Kelebihan Persediaan, Kekurangan Persediaan dan 

Pemalsuan 

1.  Kelebihan persediaan, karena jumlah dan waktu pembelian 

yang kurang diperhitungkan menyebabkan besarnya biaya 

penyimpanan. Biaya ini berupa : 

a. Biaya fasilitas : penyimpanan, pendinginan, pengatur 

suhu, dehumidifier. 

b. Biaya modal untuk pembelian (opportunity cost of capital) 
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c. Biaya kerusakan barang (kadaluarsa, dirusak tikus, 

kebakaran) 

d. Biaya perhitungan fisik dan konsiliasi laporan 

e. Biaya asuransi persediaan  

f. Biaya akibat pencurian, perampokan, pengrusakan 

g. Biaya penanganan persediaan 

 

2. Kekurangan persediaan berakibat : 

a. Kehilangan penjualan 

b. Kehilangan pelanggan 

c. Biaya pemesanan khusus 

d. Biaya ekspedisi 

e. Terganggunya operasional produksi 

f. Citra buruk bagi perusahaan 

Biaya kekurangan persediaan sering merupakan 

suatu opportunity. 

3. Pemalsuan dan kualitas rendah. 

Bisa terjadi bila kualitas sulit dinilai, pembelian bukan pada 

penjual resmi, atau pada black market. 

 

7.4 Penentuan Kapan Dilakukan Pembelian Ulang dan Berapa 

Jumlahnya 

 Untuk mempermudah pengertian, diumpamakan 

dalam restoran Anda, kapan beras harus dibeli ulang 

(persediaan minimum dimana Anda harus mengisi box beras 

Anda, secara ekonomis), dan berapa jumlah pembelian. 

 Untuk menentukan hal ini maka Anda harus 

mengetahui : 

1. Berapa waktu yang diperlukan sejak Anda menghubungi 

penjual beras sampai beras diantar, Waktu ini disebut lead 

time period. Misalnya 3 hari. 

2. Berapa keperluan/ penggunaan beras Anda per hari. 

Misalnya 9 liter. Maka batas minimum persediaan beras, 

dimana Anda harus membeli ulang adalah  

= lead time period x  penggunaan per hari 
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= 3 x 9 liter 

= 27 liter 

Namun untuk pengaman, maka Anda bisa saja memesan 

lebih misal 1 hari, sehingga perhitungan menjadi = 4 x 9 

liter = 36 liter. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7.1. Pembelian ulang persediaan dan jumlah pembelian 

(Handoko,1993) 

 

 L = Lead Time Period 

Waktu yang diperlukan sejak pemesanan pembelian 

sampai barang datang. 

 R = Reorder Point 

       Titik pemesanan/ pembelian kembali 

 d =  penggunaan/ kebutuhan persediaan per hari 

 Q = jumlah pembelian (EOQ) 
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7.5 Economic Order Quantity (EOQ) 

EOQ merupakan jumlah yang optimal pembelian 

persediaan. Seperti telah dijelaskan di atas, pembelian 

persediaan berlebihan atau kekurangan, keduanya beresiko 

kerugian atau memerlukan biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2. Hubungan antara kedua jenis biaya persediaan 

(Handoko, 1993) 

  

 Rumus EOQ yang biasa digunakan  

 

 

 

 

 

Dimana : 

D  = penggunaan atau permintaan yang diperlukan per  

    periode waktu 

S  = biaya pemesanan 

H  = biaya penyimpanan per unit per tahun 

Model EOQ dan waktu pemesanan tersebut di atas dapat 

diterapkan dengan syarat : 

B
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al
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�2 ) 

 

Biaya Total : (H 
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1. Permintaan konstan 

2. Harga per unit konstan 

3. Biaya penyimpanan per unit konstan 

4. Biaya pemesanan per pemesanan konstan 

5. Lead time konstan 

6. Tidak terjadi kekurangan barang 

Jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka dilakukan modifikasi 

sesuai dengan kondisi. Misalnya : 

Segera setelah hari raya Idul Fitri, jumlah pasien kecelakaan 

dan rawat inap rumah sakit meningkat. Pada masa itu 

distributor obat-obatan masih tutup (libur lebaran). Maka 

persediaan obat di bagian farmasi rumah sakit ditingkatkan 

lebih dari biasanya. Modifikasi sesuai dengan pengalaman 

terdahulu (empiris). 

 

7.6 Menentukan Waktu dan Jumlah Pembelian Persediaan Secara 

Praktis 

Untuk organisasi bisnis yang kecil sampai sedang, 

pembelian persediaan dapat dilakukan dengan cara praktis atau 

disebut juga dengan cara heuristik, dengan data-data terbatas. 

Data-data yang diperlukan : 

1. Dari tiap item persediaan dibagi menjadi : 

a. Penggunaan banyak (fast moving) 

b. Penggunaan sedang (medium moving) 

c. Penggunaan lambat (slow moving) 

d. Tidak digunakan lagi (no moving) 

2. Lead time period (waktu yang diperlukan sejak pemesanan 

sampai barang yang dipesan diantar ke perusahaan) 

3. Jumlah penggunaan harian 

4. Jumlah persediaan minimal = lead time periode x 

penggunaan harian 

 Kemudian pada tempat penyimpanan persediaan diberi 

label tempel dengan berbagai warna disertai tulisan jumlah 

persediaan minimum dimana harus dilakukan pemesanan 

ulang. Banyak pihak dapat terlibat dalam pengawasan untuk 
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selanjutnya memberi informasi pada bagian pembelian 

persediaan. 

 Label merah ditempel pada tempat persediaan fast moving 

disertai catatan jumlah persediaan minimal. 

 Label hijau ditempel pada tempat persediaan medium 

moving diserta catatan jumlah persedian minimal yang 

lebih sedikit. 

 Label kuning ditempel pada tempat persediaan slow 

moving disertai catatan jumlah persediaan minimal yang 

lebih sedikit lagi. 

 Label hitam ditempel pada tempat persediaan no moving 

dan persediaan ini tidak akan dibeli lagi atau dijual pada 

pihak lain dengan harga yang sesuai. 

 

Contoh Kasus 

Instalasi farmasi RS X kadang kehabisan obat tertentu. 

Petugas instalasi farmasi dengan enteng mengatakan : “obatnya 
kebetulan habis, nanti dipesankan ke distributor”, tanpa rasa 
bersalah, tanpa khawatir kehilangan kesempatan atau 

kehilangan pasien dan memperoleh citra buruk. Terkadang juga 

ada obat-obat yang kadaluarsa. 

Pengendalian  obat yang dilakukan dengan cara : 

1. Mendata obat-obat dan dikelompok menjadi : 

a. Fast moving 

b. Medium moving 

c. Slow moving 

d. No moving 

e. Must available (harus tersedia meskipun no moving) 

2. Menentukan lead time period 

3. Menentukan jumlah penggunaan harian 

4. Menghitung jumlah persediaan minimal = lead time period x 

jumlah penggunaan harian. 

Jika lead time period dalam ukuran jam, maka dihitung sebagai 

satu hari. 

5. Masing-masing kotak obat ditempel label 



72  |  Manajemen & Strategi Pembelian   

 

a) Label merah, untuk obat-obat fast moving dengan tulisan 

jumlah persediaan minimal. 

Misalnya : cap cefadroxil, cap omeprasol, tab amlodipine, 

tab paracetamol, tab bisoprolol,  inj ceftriaxon, inj 

meropenem, inj metampiron. 

b) Label hijau, untuk obat-obat medium moving dengan 

tulisan jumlah persediaan minimal. Misalnya : tab 

zithromax, cap cefixime, tab levofloxacin, inj ketorolac, inj 

omperazol. 

c) Label kuning, untuk obat-obat slow moving dengan tulisan 

jumlah persediaan minimal. Misalnya : tab nifedipin, cap 

phenytoin, tab chlorpromazin, tab asam mefenamat, obat 

sistostatika. 

d) Label double merah, untuk obat-obat yang harus ada 

walaupun obat tersebut no moving (obat esensial). Bila obat 

no moving masing-masing jumlah persediaan minimal saja. 

Misalnya : inj dopamin, inj adrenalin, inj sulfa atropin, inj 

diazepam, inj serum anti bisa ular, inj vaksin rabies. Obat 

– obat tersebut bisanya termasuk dalam golongan obat-

obat otonom atau obat life saving. 

e) Label hitam untuk obat-obat yang no moving, namun 

bukan obat essensial.  

 
7.7 Pembelian di Black Market (Pasar Bebas) 

Black Market bisa berarti pasar bebas di luar penjual/ 

distributor resmi, bisa juga berarti pasar gelap. Pembelian di 

black market beresiko, termasuk resiko hukum, namun harga 

umumnya lebih murah dari pada penjual/ distributor resmi. 

Untuk persedian yang kualitasnya mudah dinilai dan harganya 

lebih murah bermakna, pembelian di pasar bebas bisa 

dipertimbangkan, tetapi untuk persediaan barang habis pakai 

yang kualitasnya sulit dinilai seperti : obat-obatan, vaksin, bahan 

kimia, sebaiknya membeli pada distributor resmi. Penulis pada 

dasarnya tidak menyarankan pembelian di black market. 
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NEGOSIASI PEMBELIAN 

 
8.1 Pengertian dan Prinsip 

Menurut definisi nominal atau pengertian etimologi, kata 

negosiasi berasal dari bahasa latin, negotior, yang berarti 

melakukan bisnis. Kadang negosiasi disebut juga dengan 

transaksi. 

Kennedy, Gavin (1994) mendefinisikan negosiasi sebagai 

suatu proses pertukaran dimana kita mempertukarkan milik kita 

dengan apa yang kita inginkan, yang dimiliki orang lain. Orang 

yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Anda kadang 

bernegosiasi jika Anda mempunyai wewenang dan kemampuan 

untuk mengubah persyaratan pembelian, menerima atau 

menolak. Dalam jual beli terjadi proses pertukaran yang 

biasanya didahului dengan pertukaran konsesi dalam negosiasi. 

Negosiasi berbeda dengan bujukan. Negosiasi dilakukan 

bila bujukan gagal. Bujukan sifatnya hanya meminta. Namun 

dalam proses negosiasi, bisa diterapkan strategi membujuk, 

tetapi bisa juga dengan strategi mengancam. Tentu saja dalam 

strategi mengancam dilakukan secara halus dan terselubung, 

bukan seperti perampok atau preman yang mengancam 

korbannya. 

Prinsip utama dalam negosiasi adalah win-win solution 

(solusi menang-menang), namun tentu saja dalam proses 

pembelian yang paling utama Anda harus win (menang). 
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8.2 Macam – Macam Negosiasi 

8.2.1 Menurut formalitasnya, negosiasi dibagi menjadi : 

 1.  Negosiasi Formal 

 Contohnya :  - negosiasi antar negara 

 - negosiasi perdagangan 

 - negosiasi pembelian yang kompleks 

 - negosiasi konflik 

2. Negosiasi Non Formal 

Contohnya : - negosiasi perorangan 

    - negosiasi jual beli sederhana 

Negosiasi non formal sebagai pendukung negosiasi formal, 

disebut juga sebagai lobby. Lobby biasanya dilakukan 

perorangan (empat mata). 

 

8.2.2 Menurut pihak terlibat : 

1. Negosiasi jumlah terbatas. Hanya melibatkan 2 – 3 orang saja. 

2. Negosiasi tim melibatkan 1 penjual dengan tim pembeli, atau 

tim penjual dengan tim pembeli. 

 

8.2.3 Menurut tujuannya : 

1. Negosiasi bisnis (jual beli, kerjasama operasi, kerjasama 

bisnis lainnya) 

2. Negosiasi konflik 

3. Negosiasi politik 

  
8.3 Golongan – Golongan Negosiator  

 Menurut perilakunya, negosiator dibagi dua golongan  

1. Negosiator Hitam 

 Golongan ini memiliki karakteristik : 

a. Bersifat agresif, kompetitif, berpura-pura 

b. Gemar menginginkan sesuatu dengan cuma-cuma 

c. Selalu mengutamakan kepentingan mereka 

d. Sering mengancam 

e. Orientasi jangka pendek.  
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Anda harus hati-hati bila berhadapan dengan negosiator 

seperti ini 

2. Negosiator Putih 

 Golongan ini memiliki karakteristik : 

a. Mencari kerjasama  

b. Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain 

c. Tidak mengancam 

d. Melihat juga pada kepentingan Anda 

e. Orientasi hangka panjang 

 
8.4 Langkah – Langkah Negosiasi 

8.4.1. Persiapan 

Banyak organisasi/ perusahaan yang kurang persiapan 

dalam bernegosiasi, bahkan dalam kasus negosiasi antar negara 

terkadang tampak kurang persiapan yang matang. Waktu yang 

diperlukan untuk persiapan sering lebih lama daripada waktu 

pertemuan negosiasi, jika berupa tim, maka harus ada 

kesepakatan – kesepakatan internal dan kesamaan pemahaman 

dalam organisasi/ bisnis Anda. 

Beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan : 

1. Mengenali diri Anda dan organisasi/ bisnis Anda sendiri. 

Apa kekuatan dan kelemahannya, khususnya dalam 

pembelian ini. 

2. Mengenali lawan negosiasi Anda (penjual). Apa kekuatan 

dan kelemahannya. 

 Sun Tzu, 450 SM, jendral tersohor ahli strategi dari Tiongkok 

mengatakan :  “Jika kita mengenali kekuatan dan kelemahan 

kita seta kekuatan dan kelemahan lawan, maka bila 

berperang kita akan menang, jika kita juga mengenali langit 

dan bumi, maka seratus kali berperang, seratus kali kita 

menang.” 

 Strategi-strategi yang dikemukakan oleh Sun Tzu meskipun 

sudah berusia ribuan tahun masih relevan di pergunakan 

sampai saat ini, baik dalam bidang militer, diplomatik, 

maupun bisnis. Analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, 



76  |  Manajemen & Strategi Pembelian   

 

Opportunities dan Threats – kekuatan, kelemahan, kesempatan 

dan peluang) yang dulu diakui berasal dari Amerika, 

ternyata ribuan tahun telah dikemukakan oleh Sun Tzu. 

 

3. Menentukan kekuatan negosiasi Anda & kekuatan 

negosiasi lawan 

  

 

 

 

 Bila nilainya > 1 berarti Anda kuat 

 Bila nilainya < 1 berarti Anda lemah 

 Bila nilainya = 1 berarti kekuatan Anda dan lawan 

berimbang 

 

Kekuatan Anda ada pada : 

 Penjual banyak 

 Pembeli sedikit 

 Cukup waktu untuk menunda pembelian 

 Produk banyak 

 Penjual perlu uang 

 Ada produk pengganti 

 Jumlah pembelian banyak 

 

 

 

 

 Bila nilainya > 1 berarti lawan kuat 

 Bila nilainya < 1 berarti lawan lemah 

 Bila nilainya = 1 berarti kekuatan lawan dan Anda 

berimbang 

 

Kekuatan lawan ada pada : 

 Penjual sedikit atau monopoli 

 Anda perlu cepat melakukan pembelian 

         Korbanan lawan untuk menolak 
Kekuatan Anda = 
   Korbanan Anda untuk menolak 

         Korbanan Anda untuk menolak 
Kekuatan lawan = 
   Korbanan lawan untuk menolak 
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 Produk terbatas 

 Tidak ada produk pengganti 

 

4. Menentukan BATNA dan WATNA 

Perlu ditentukan urutan prioritas tuntutan Anda pada 

pihak lawan (penjual). Best Alternative to The Negotiation 

Agreement (BATNA) merupakan alternatif terbaik atau 

pilihan pertama yang diajukan. Selanjutnya tentukan 

alternatif kedua, ketiga sampai alternatif terburuk yang 

masih bisa Anda setujui atau Worse Alternative to The 

Negotiation Agreement (WATNA). 

Alternatif-alternatif bisa dalam bentuk kombinasi 

antara : harga, garansi, termen pembayaran.,mata urang 

pembayaran, ongkos kirim, instalasi, dan sebagainya. Tanpa 

persiapan ini, maka Anda akan gagap dalam proses 

pertukaran konsesi. 

 

5. Menentukan strategi dan taktik 

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, yang berarti cara 

jendral untuk memenangkan peperangan. Strategi sering 

dikacaukan dengan taktik. Strategi adalah suatu rencana 

umum untuk memenangkan persaingan, sedangkan taktik 

adalah suatu rencana aplikasi dari strategi atau disebut juga 

applied strategy. Soal penyebutan istilah strategi dan taktik 

tidak perlu dipermasalahkan karena pada prinsipnya sama. 

Strategi ada berbagai level yaitu : level korporasi, level unit 

bisnis, dan level fungsional. Semakin tinggi levelnya, maka 

strategi semakin bersifat umum. Sedangkan level fungsional 

lebih bersifat aplikatif. Ada juga yang membagi strategi 

menjadi grand strategy, middle strategy, dan appplied strategy.  

Mitzberg (1987) mengemukakan 5 dimensi strategi (5P) yaitu 

: plan, play, pattern, position dan perspektive.  

 Plan : strategi ditentukan sebelum tindakan , secara sadar,    

terencana, sesuai    dengan situasi.  
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 Play : strategi merupakan manuver spesifik untuk 

mengecoh. 

 Pattern : strategi merupakan konsistensi dalam perilaku 

baik terencana maupun tidak terencana. 

 Position: strategi merupakan penyelarasan lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal. 

 Perspective : strategi merupakan refleksi dan aksi kolektif 

melalui kelompok anggota organisasi yang menjadi 

norma dan value  dalam organisasi yang menjelma 

menjadi pola perilaku mereka. 

 

Pada dasarnya strategi bersifat multi dimensional dan 

situasional sehingga bervariasi pada industri yang berbeda. 

Strategi dalam negosiasi pembelian pada prinsipnya 

dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Strategi membujuk  

Taktik yang diterapkan misalnya mempengaruhi 

dengan berbagai cara seperti : memuji, mendengar 

dengan empati, memberikan hadiah/ oleh-oleh, makan 

bersama, meminta pendapat lawan, mengakui pendapat 

lawan, pembicaraan berfokus pada lawan, dan 

sebagainya. Strategi ini digunakan bila kekuatan 

negosiasi Anda lemah. 

b. Strategi mengancam 

Taktik yang diterapkan misalnya dengan : memuji 

pesaing, membesar-besarkan kelemahan produk 

pengalaman buruk dari rekan bisnis lainnya, disuruh 

menunggu lebih lama, mengingatkan kembali dengan 

jumlah pembelian yang banyak, dan sebagainya. Strategi 

ini digunakan bila kekuatan negosiasi Anda kuat. 

 

Kedua strategi di atas bisa dikembangkan sesuai kondisi 

dan situasi. 
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6. Menentukan lokasi dan waktu pertemuan.  

 Secara strategis lokasi ikut menentukan hasil negosiasi. 

Sebagai pilihan pertama tawarkan lokasi yang berada di 

bawah kekuasaan Anda atau minimal lokasi netral. Salah satu 

strategi lokasi negosiasi Tiongkok kuno berbunyi 

“memancing harimau turun gunung”, yang berarti kalau kita 
mau berurusan dengan harimau jangan di lokasi sarangnya 

karena dia akan menjadi lebih ganas. Kalau bisa, hindari 

berurusan dengan lawan konflik di daerah kekuasaannya.  

Waktu pertemuan disesuaikan dengan jadwal Anda, agar 

Anda bisa bernegosiasi dengan santai, tidak tegesa-gesa 

karena jadwal hari itu yang padat. 

7. Kenali karakteristik lawan bernegosiasi 

8. Siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk 

bernegosiasi seperti : 

- Dokumen / data – data produk, keunggulan dan 

kelemahannya 

- Dokumen produk pesaing, keunggulan dan 

kelemahannya 

9. Kenali aturan – aturan yang tak tertulis (The Unwritten Rule 

of The Game) . Kadang-kadang justru aturan tak tertulis ini 

yang menjadi aturan yang sebenarnya. 

10. Memprediksi WATNA penjual 

 Idealnya bagi Anda, kesepakatan tercapai pada kondisi ini, 

Anda mendapat the best price. 

 

8.4.2.  Pertemuan Negosiasi 

  1. Ice Breaking 

Ice Breaking diperlukan agar suasana menjadi cair dan rileks.  

a. Tunjukan sikap bersahabat dan penerimaan (welcomeness) 

b. Perkenalan bila sebelumnya sebelum saling mengenal. 

Perkenalkan juga anggota tim dengan menyebut jabatan 

dan fungsinya   

c. Small talk, sambil melakukan penjajakan karakter 

d. Bina rasa percaya pada lawan kita dan sebaliknya. 
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e. Perhatikan bahasa – bahasa non verbal guna menilai 

lawan negosiasi. Bahasa non verbal umumnya jujur, 

berasal dari proses yang kompleks di otak.  

f. Ice Breaking bisa dilakukan dengan menyelipkan humor 

yang sesuai.   

Langkah awal ini bisa menjadi moment of truth, yaitu kesan 

awal yang dapat menimbulkan kesan keseluruhan. 

Moment of truth ada 3 bagian :  

Pertama, zero moment of truth (zmot), yaitu sewaktu Anda 

mencari informasi  

Kedua, first moment of truth (fmot), yaitu ketika pertama 

kali kontak dengan penjual/ brand. 

Ketiga, second moment of truth (smot), yaitu pada kontak 

kedua. 

2.  Mengidentifikasi posisi dan kepentingan pihak lawan  

Kadang-kadang kepentingan tersebut samar, tidak berwujud 

dan sulit dikenali.  

3. Konfirmasi batasan wewenang pihak lawan 

 Hal ini perlu dilakukan agar Anda tidak terjebak oleh taktik 

penundaan dan wewenang terbatas pihak lawan 

4. Menyelidiki proposal dan melangkah maju 

Proposal adalah tawaran tentatif untuk menyelesaikan 

perbedaan. Sebaiknya kesempatan pertama diberikan kepada 

pihak lawan. Ajukan pertanyaan yang tepat untuk 

mengendalikan arah dan langkah negosiasi. Ada beberapa 

jenis pertanyaan :  

a. Pertanyaan menyingkap informasi 

b. Pertanyaan membujuk, yaitu pertanyaan guna menanam-

kan gagasan pihak lawan, kemudian membuat mereka 

memupuk gagasan tersebut seolah-olah gagasan mereka 

sendiri. Hal ini lebih baik daripada Anda yang 

mengemukakan gagasannya. Contohnya : “Apa saja ciri-
ciri mesin Insenerator yang ideal?” 
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c. Pertanyaan untuk membuka ketidaksepakatan. 

Contohnya : “Bagaimana mesin insenerator Anda mampu 

mengatasi sampah plastik medis yang sering kami alami?”  
d. Pertanyaan agar Anda tetap sebagai pemegang kendali. 

Pertanyaan ini berguna untuk membawa negosiasi ke 

jalurnya setelah kehilangan arah. 

e. Pertanyaan mengungkap kebutuhan 

f. Pertanyaan menjelaskan kesalahpahaman. 

g. Pertanyaan menguji asumsi 

h. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka digunakan untuk 

memperoleh respon yang rinci. 

i. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini digunakan untuk 

mempersingkat waktu karena jawabannya hanya iya atau 

tidak saja atau berupa pilihan ganda 

j. Pertanyaan yang harus dihindari yaitu : pertanyaan yang 

buruk, destruktif, membangkitkan amarah seperti : 

menuduh, memaki, menjebak, mengancam dengan kasar, 

menghakimi. 

 

Selanjutnya berikan isyarat atau ajakan untuk melangkah 

maju. 

 

5. Pertukaran konsesi 

Kedua pihak saling mengurangi tuntutan. Perlakukan 

setiap isu sebagai paket tunggal. Jangan masuk ke dalam 

perangkap bernegosiasi sedikit demi sedikit. Mintalah pihak 

lawan yang membuka pertukaran konsesi lebih dahulu, 

tukarkan konsesi dengan enggan, lepaskan tuntutan dengan 

pelan-pelan. Hemat dengan pertukaran konsesi. 

Gunakan taktik : 

a. Jika …… maka…… 

b. Gunakan taktik mengancam dan membujuk sesuai 

dengan negotiation power Anda. Kuat  Ancam dan 

disertai bujukan. Lemah  Bujuk. 
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c. Mengancam dan membujuk harus dilakukan dengan 

halus  

 

8.4.3. Penutupan Negosiasi 

Istilah penutupan diartikan sebagai kesepakatan atau deal, 

namun negosiasi bisa juga ditutup dengan ketidaksepakatan. 

Bila terjadi ketidaksepakatan bukan berarti negosiasi gagal, 

sejauh ada perencanaan negosiasi lanjutan dan ada bagian – 

bagian yang telah disepakati.  

Teknik-teknik penutupan kesepakatan  

1) Penutupan ringkasan.  

Menutup dengan menggunakan ringkasan pembicaran 

sebelum penutupan. 

2) Penutupan dengan konsesi.  

 Menutup dengan menggunakan konsesi terakhir. 

3) Membagi dua selisih 

Misalnya penjual bertahan di harga    Rp 850.000.000,- 

sedangkan pembeli menawar pada harga Rp 800.000.000,- 

jadi ada selisih                               Rp  50.000.000-.  

maka taktik agar negosiasi berhasil selisih     Rp   50.000.000,- 

dibagi dua, jadi pembeli bersedia pada harga  Rp 825.000.000,-  

4) Faith accomply  

Satu taktik penutupan dimana pihak lawan seolah-olah telah 

menyetujui. Mnisalnya pembeli mengatakan “ jadi kapan 
saya harus membayar transfer via bank atau cek tunai ?” 

5) Penutupan dengan taktik “Mama Hubbart”¸disertai dengan 

taktik mengancam. Taktik ini berupa penawaran terakhir 

karena dana yang tersedia terbatas cuma sejumlah itu. 

Misalnya “saya bersedia membeli seharga Rp 900.000.000,- 
karena uang yang tersedia cuma sejumlah itu, kalau tidak 

disetujui dengan sangat menyesal saya terpaksa beralih ke 

merek lain yang lebih murah tetapi mutunya tidak jauh 

berbeda” 
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Teknik menghindari penutupan (menghindari kesepakatan) 

1) Wewenang terbatas 

Katakan bahwa Anda perlu berkonsultasi lagi dengan big 

bos. 

2) Mengulur waktu 

Misalnya perlu membicarakan lagi dengan bagian keuangan 

atau perlu bertanya dulu dengan konsultan. 

3) Keterbatasan dana (taktik “Mama Hubbart”) 
 

8.4.4. Pengikatan 

Untuk menjamin suatu kepastian maka kesepakatan perlu diikat 

dengan suatu ikatan persetujuan sederhana. Pengikatan bisa 

berupa ringkasan yang ditandatangani kedua pihak. Ajukan diri 

secara sukarela untuk menulis.  

 
8.5 Mewaspadai  Strategi dan Taktik Penjual 

Para penjual yang profesional tentu menguasai berbagai 

taktik penjualan. Pembeli memerlukan informasi dari penjual, 

namun penjual juga akan berusaha sedapat mungkin agar 

produknya Anda beli. Dalam pembelian organisasi / bisnis 

walaupun dilakukan oleh suatu tim, namun selalu ada “key 
person” dalam tim tersebut, sedangkan untuk organisasi/bisnis 

yang relatif kecil, seringkali keputusan membeli hanya 

dilakukan oleh satu orang saja, biasa oleh pimpinan organisasi 

atau untuk hal-hal kecil yang didelegasikan. 

Penjual yang profesional tentu tahu betul siapa orang yang 

ditarget dalam usaha penjualan tersebut, dan berusaha 

mempengaruhi key person tersebut. Pembelian vaksin palsu oleh 

beberapa rumah sakit, klinik, bidan praktek, dan apotik selama 

13 tahun merupakan contoh konkrit bagaimana hebatnya 

produk palsu tersebut dijual. Saat ini, kasus tersebut sedang 

dalam penyelidikan pihak berwajib. Sebelum negosiasi formal, 

seringkali penjual melakukan lobby dengan keyperson. Lobby 

adalah suatu negosiasi non-formal yang bersifat perorangan. 
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Beberapa strategi dan taktik penjual yang perlu 

diwaspadai : 

1. Taktik Resiprokasi (Pertukaran) 

Dasar.  

Dalam sebagian besar kebudayaan dunia, aturan resiprokasi 

diterima secara secara luas. Jika seseorang melakukan 

sesuatu bagi Anda, maka Andapun selayaknya membalasnya 

dengan setimpal. Kita umumnya dikondisikan untuk merasa 

tidak nyaman, apabila berhutang budi pada orang lain 

hingga kita mendapat kesempatan untuk membalasnya. 

Untuk menghindari perasaan “berhutang”, bahkan orang 
sering memberikan balasan pemberian yang lebih besar. 

Pemberian tidak selalu harus bersifat material. 

Caranya.  

a. Memberi oleh-oleh.  

Bentuk oleh-oleh bisa bermacam-macam, dari yang kecil 

dan sepele. Sampai yang bernilai tinggi. Penulis sering 

menerima tamu orang-orang Jepang, mereka selalu 

membawa oleh-oleh kecil seperti cermin kecil, pulpen, 

gantungan kunci, dsb. 

b. Menawarkan jasa. 

Banyak jasa yang bisa diberikan, seperti transportasi, 

mengurus sesuatu yang berhubungan dengan organisasi 

Anda. 

c. Sponsor 

Perusahaan-perusahaan besar sering memberian sponsor 

berbagai event pada organisasi/bisnis Anda. Sponsor bisa 

juga dalam bentuk pelatihan dan pendidikan karyawan 

Anda. 

 

Saran untuk Anda : 

Sikap waspada bukan berarti harus selalu menolak. Anda 

bisa saja menerima pemberian tersebut sejauh anda tidak 

merasa terikat atau diikat dengan target tertentu serta 

bermanfaat bagi organisasi /bisnis, bukan untuk 
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kepentingan pribadi. Sponsor dari perusahaan obat misalnya, 

sering diperlukan oleh organisasi-organisasi kesehatan untuk 

penyelanggara event-event ilmiah.  

  

2. Taktik Pembenaran Sosial. 

Dasar. 

Umumnya orang takut terlihat bodoh, karena itu orang selalu 

mencari pembenaran sosial, agar tampak melakukan sesuatu 

yang benar di mata masyarakat. Taktik pembenaran sosial 

efektif bila orang dihadapkan pada dua kondisi : 

a. Kondisi ketidakpastian 

Bila seseorang ragu untuk bertindak, mereka memakai 

cara orang lain dalam bertindak 

John Maynard Keynes, ekonom legendaris 

mengungkapkan fenomena “animal spirit”, yaitu suatu 
fenomena dimana dalam situasi yang tidak pasti, maka 

individu akan berusaha mengurangi resiko dengan 

bergerak mengikuti kelompoknya, jadi mirip dengan 

segerombolan binatang yang bergerak mengikuti 

pemimpinnya, tanpa mengetahui dengan jelas apa 

tujuannya. Fenomena ini diperjelas lagi oleh George 

Arkelof dan Robert Shiller (Basri,2006). 

b. Adanya kemiripan 

Biasanya orang menyenangi orang lain yang mirip 

dengannya 

Caranya 

a. Dengan menggunakan “Lemming Effect” yaitu suatu  
taktik menarik pembeli berdasarkan banyaknya pembeli 

yang membeli produk yang dijual. Lemming effect sering 

dilakukan penjual untuk penetrasi pasar dengan promosi 

besar-besaran. Kadang dilakukan terselubung, seperti 

yang dilakukan oleh Purdi Chandra, pemilik bimbingan 

belajar Primagama. Pada mulanya, ia tidak memiliki 

siswa, kemudian ia mengundang siswa bimbingan belajar 

dengan gratis, asal membawa kendaraan sendiri, dan 
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diparkir di depan lokasi Primagama. Chandra sukses 

menarik perhatian calon-caliin siswa lainnya. Kini 

Primagama sudah berkembang di banyak kota-kota besar 

Indonesia. 

b. Prosedur Standar : Penjual membujuk pembeli dengan 

mengatakan “Dimana-mana orang menggunakan merek 

ini”, atau “Perusahaan-perusahaan besar selalu meng-

gunakan merek ini” Anda tentu masih ingat iklan promosi 
sabun Lux dulu : “Dipakai 9 dari 10 bintang film” Kadang-

kadang penjual melecehkan calon pembeli dengan 

mengatakan “Sudah tidak ada lagi yang menggunakan 
produk seperti yang Anda gunakan ini” 

 

  Saran untuk Anda 

Bila tidak berdasarkan fakta, jangan diikuti, namun bila 

berdasarkan fakta, maka bisa merupakan populasi produk 

yang mencerminkan kualitas. Anda perlu mendapat 

informasi yang akurat, atau meminta pada pihak lain. 

 

3. Taktik Selera. 

Dasar. 

Telah dijelaskan pada Bab III, bahwa seseorang dapat 

membeli produk karena suka dengan penjual dan suka 

dengan produk yang dijual (Gwee,2003). Sedangkan menurut 

Hermawan Kartajaya (2003), sekarang sebagian besar 

pembelian berdasarkan emosi, feel benefit lebih penting dari 

think benefit. “Targetlah hatinya”, begitu kata Kartajaya. 
Demikian juga nasihat Joe Girard, penjual terbaik di dunia 

:”Jagalah selalu penampilan Anda” (Djohan,2016). Kemiripan 
merupakan faktor yang kuat dalam persetujuan sebuah 

permohonan. Termasuk dalam taktik ini adalah “ingration 
tactics”, yaitu taktik menyenangkan hati orang lain, seperti 
senda gurau, pujian, makan siang bersama. 
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Caranya 

a. Penjual berusaha mengakui atau menyetujui pendapat-

pendapat Anda, atau memuji dengan efektif. 

b. Menggunakan “hypnoselling”. Penjual menggunakan 
teknik “mirroring”, dimana penjual meniru sikap tubuh, 
gerak-gerik, sampai pernafasan Anda, sehingga Anda 

merasa tenang dan senang dengan si penjual 

(Suwandi,2011) 

c. Penjual berpenampilan dan berperilaku yang 

menyenangkan Anda. 

d. Penjual berusaha menyenangkan hati calon pembeli 

dengan berbagai cara. Penjual yang profesional biasanya 

tahu betul apa saja kesenangan calon pembeli. 

 

Saran untuk Anda 

a. Jangan terbuai dengan pujian dan kata-kata manis. 

Tetaplah waspada. 

b. Hindari hypnoselling dengan mengatakan dalam hati 

“Saya tidak mau dihipnosis” sebanyak 3 kali.  
 

4. Taktik Rasional. 

Dasar. 

Taktik ini merupakan paradox dari taktik yang bersifat 

emosional. Taktik ini efektif digunakan bila berhadapan 

dengan orang-orang yang terpelajar. Untuk mendukung 

opininya digunakan data-data. 

Caranya. 

Penjual menggunakan alur-alur rasional dalam membujuk 

calon pembeli. Mereka mahir sekali dalam mengatasi 

penolakan. Kadang-kadang penjual menggunakan testimoni 

pembeli terdahulu. 

Saran untuk Anda 

Waspada dengan argumentasi penjual yang tampaknya 

rasional. Gunakan logika dan waspadai validitas data-data 

yang dikemukakan cross check dengan relasi Anda. 
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5. Taktik Kelangkaan (Scarcity Tactics). 

Dasar. 

Kelangkaan produk yang dijual merupakan kekuatan 

penjual. Monopoli merupakan suatu kelangkaan karena 

penjual tidak memiliki pesaing. 

Caranya. 

a. Penjual menetapkan harga yang relatif tinggi 

b. Mengingatkan bahwa produk tersebut hanya bisa dibeli 

melalui penjual tersebut. 

c. Mengancam dengan memberitahukan bahwa produk 

tinggal satu buah, atau bila produk berupa barang habis 

pakai, jumlahnya terbatas. 

d. Mengancam dengan mengatakan bahwa ada calon 

pembeli lain. 

Saran Untuk Anda 

a. Kemukakan bila jumlah pembelian banyak. 

b. Anda berencana menggunakan produk substitusi (produk 

pengganti yang fungsinya sama/hampir sama) 

c. Katakan bahwa Anda bisa membeli di pasar gelap (black 

market) dengan harga yang lebih murah, dan Anda mahir 

dalam menilai kualitas dan originalitas merek. 

 

6. Taktik Pemaksaan Terselubung. 

Dasar. 

Orang seringkali menjaga hubungan baik dengan orang yang 

berkuasa atau berpengaruh. Konflik sekecil apapun dengan 

orang-orang tersebut berpotensi menimbulkan masalah 

dikemudian hari dan berakibat buruk. 

Caranya  

Penjual meminta rekomendasi dari pejabat yang berkuasa 

atau tokoh masyarakat. Dalam bisnis, rekomendasi seperti ini 

sering disebut sebagai “surat sakti”. Kadang-kadang 

rekomendasi diberikan dengan cara lisan. 
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Saran Untuk Anda 

Anda bisa menghubungi pejabat atau tokoh masyarakat 

pemberi rekomendasi tersebut, dan menjelaskan bagaimana 

suatu keputusan membeli di organisasi Anda (lihat contoh 

kasus SAPADAPPA bagian potential problem analysis). Bila 

Anda merupakan pimpinan suatu instansi pemerintah, maka 

rekomendasi dari atasan Anda sebaiknya diikuti saja sejauh 

mutu produk dan mutu layanan penjual dapat 

dipertanggung jawabkan, atau Anda beresiko kehilanngan 

jabatan. Namun bila mutu produk dan mutu layanan buruk, 

sebaiknya Anda tolak, karena Anda beresiko masuk penjara. 

Kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi dalam proses 

tender pembelian yang relatif besar, umumnya banyak pihak 

“bermain”. 
 

7. Taktik Hubungan Persahabatan (Personal Appeals Tactics). 

Dasar. 

Persahabatan adalah suatu kebutuhan manusia sebagai 

makhluk sosial. Persahabatan bisa sudah berlangsung lama 

atau baru dibina. 

Caranya 

a. Untuk persahabatan lama biasanya penjual mengenang 

masa-masa lalu yang menyenangkan, atau berkesan, guna 

menghangatkan kembali persahabatan. 

b. Untuk persahabatan baru, penjual menggunakan taktik 

sprouts (bertunas). Penjual dengan sabar membina 

persahabatan dengan Anda dan suatu saat penjual 

meminta Anda melakukan pembelian produknya. Taktik 

sprouts adalah suatu taktik yang mengikuti cara petani , 

yang dengan tekun dan sabar memelihara tanamannya 

sebelum dipanen. 

Saran Untuk Anda 

Waspada dengan emosi Anda, terutama “perasaan tidak 
enak”. Jika produknya jelek, katakan bahwa pembelian 
produk ini bisa merusak persahabatan.  
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Taktik-taktik ini tentu juga bisa Anda gunakan sebagai 

pembeli. 

 
8.6 Pantangan Bernegosiasi 

Ada dua jenis kesalahan dalam pengambilan keputusan : 

1. Menolak yang benar. 

2. Menerima yang salah. 

 

Ada beberapa situasi dimana Anda sebaiknya tidak 

melakukan negosiasi agar tidak melakukan kesalahan tersebut 

diatas : 

1. Sedih sekali 

Pada kondisi ini Anda cenderung menolak 

2. Gembira sekali 

Pada kondisi ini Anda cenderung menerima dan bermurah 

hati 

3. Tergesa-gesa 

Pada kondisi ini Anda tidak dapat mempertimbangkan 

dengan baik. Bisa dengan cepat menerima atau dengan cepat 

menolak, tanpa pertimbangan yang baik 

4. Ingin buang air kecil atau buang air besar 

Kondisi ini membuat Anda tergesa-gesa 

5. Bangkit gairah sexual 

Pada kondisi ini emosi Anda meningkat sesaat, dan kognisi 

Anda menurun. Ada perusahaan yang menugaskan 

negosiator wanita yang cantik dan atraktif. 

6. Marah 

Pada kondisi ini Anda cenderung menolak 

7. Ketakutan  

Pada kondisi ini Anda tidak bisa mempertimbangkan 

keputusan dengan baik. 

 

Contoh Kasus : 

Enam tahun yang lalu penulis pernah melakukan 

negosiasi pembelian lift merk A yang terkenal reputasi 
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produknya untuk klinik, penawaran harga terakhir dari penjual 

pada harga 470 juta rupiah. Semua tim pembelian penulis telah 

setuju dengan harga tersebut. Penulis menunda penutupan 

dengan alasan ingin berkonsultasi dulu dengan bagian 

keuangan. Penjual kembali ke kotanya di luar pulau. Kemudian 

penulis mengumpulkan informasi mengenai lift merk B: 

populasi dan penggunanya. Selanjutnya penulis menghubungi 

melalui telepon sales manajer lift merk A dengan menggunaan 

taktik Mama Hubbart + Bujukan + Ancaman. Penulis 

mengatakan :”Bapak, saya sebenarnya ingin membeli lift merk 
A, tetapi dana kami terbatas, jadi kami rencananya akan 

membeli lift merk B saja” Sales manajer menjawab”Wah, kalau 
merk B kan mutunya dibawah merk A kami”, segera penulis 
mengiyakan :”Betul, merk A memang terbaik, tetapi merk B juga 
cukup baik, banyak gedung-gedung tinggi yang bergengsi di 

Jakarta menggunakan merk B, dan harga lift Merk B lebih murah 

sekitar 90 juta”. Sales manajer lift A menjawab : “Dokter Djohan, 
jangan tutup dulu pembelian dengan merk B, besok pagi saya ke 

Banjarmasin”.  
Besok paginya, jam 10.30, sales manajer lift A menemui 

lagi tim pembelian penulis. Negosiasi lanjutan hanya 

berlangsung 5 menit, setelah sales manajer lift A mengatakan : 

“Dokter Djohan, harga lift saya diskon lagi 40 juta rupiah”. 
Negosiasi ditutup dengan hati yang bersorak-sorai. Hanya 

menunda 1-2 hari, dengan taktik yang tepat, dapat menghemat 

40 juta rupiah.   

Pada kondisi ini, kemungkinan besar penjual sudah 

menggunakan WATNA (Worse Alternative for The Negatiation 

Agreement), dan terlalu tergesa-gesa mengurangi konsesinya. 

Misalnya saja penjual hanya menambah diskon 5 juta rupiah, 

pasti penulis juga setuju, dan terjadi penutupan pembelian. 
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PERJANJIAN JUAL BELI 

 
9.1 Pengertian  

Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan tertulis antara 

penjual dan pembeli, bersifat mengikat, dan merupakan aturan 

hukum kedua pihak, tunduk di bawah hukum perdata, namun 

bisa dibuat pengecualian dengan tidak mengikuti pasal-pasal 

hukum perdata yang bersifat mengatur. Setelah terjadi 

kesepakatan, penjual dan pembeli dalam proses negosiasi, 

akhirnya dilakukan penutupan, kemudian dibuat perjanjian jual 

beli. Sebelum ditandatangani kedua pihak, sebaiknya dibuat 

draftnya terlebih dulu, karena kemungkinan ada perubahan 

atau koreksi sedikit akibat kesalahpahaman dalam proses 

negosiasi, atau bisa juga karena ada hal-hal yang terlupakan 

dibahas pada saat negosiasi. Penjual yang baik biasanya 

memberikan toleransi terhadap beberapa perubahan.  

 
9.2. Jenis Perjanjian Jual Beli 

Perjanjian jual beli atau disebut juga dengan surat 

perjanjian jual beli dibagi menjadi dua jenis : 

1. Surat Perjanjian di bawah tangan 

Perjanjian ini praktis dan murah, namun lemah dan bisa 

diingkari oleh penandatangannya. Perjanjian hanya dibuat 

oleh pihak penjual dan pembeli. Bisa juga ditambahkan saksi 

kedua pihak. Jika ada yang tidak mengakui, maka yang 

dituntut yang harus membuktikan. Untuk meningkatkan 

kualitas perjanjian bawah tangan, bisa dilakukan : 

a. Setelah ditandatangai para pihak, kemudian dicatatkan/ 

didaftar di notaris yang bisa disebut dengan istilah 
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waarmerk, artinya minimal surat perjanjian itu ada/lahir 

waktu didaftar di notaris tersebut. 

b. Dilegalisasi oleh notaris. Surat tersebut dibacakan oleh 

notaris, kemudian ditandatangani para pihak di depan 

notaris. Kualitas perjanjian jenis ini lebih kuat daripada 

jenis waarmerk 

 

2. Surat Perjanjian Otentik 

Dibuat oleh notaris dan tatacara pembuatannya ditentukan 

oleh undang-undang. Biasa dibuat sebagai akta notaris. 

Perjanjian otentik ini lebih kuat daripada perjanjian bawah 

tangan, namun relatif lebih mahal dan perlu waktu. Pihak 

yang menyanggah perjanjian jenis ini, maka pihak yang 

menyanggah yang harus membuktikan sanggahannya. 

 
9.3 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perjanjian Jual Beli 

1. Jabatan dan legalitas, atau kewenangan penjual. Kadang 

diperlukan surat keputusan dari jabatan tersebut dengan 

uraian tugasnya, serta akta pendirian perusahaan. 

2. Pengikatan diri para pihak atas pasal-pasal dalam perjanjian 

3. Jenis, merk, model, dan tipe, tahun pembuatan produk yang 

dibeli, termasuk aksesorinya, serta kondisi produk, baru 

(brand new) atau bekas / rekondisi. 

4. Harga, jenis mata uang, dan termen/tahapan pembayaran . 

Jika memungkinkan menggunakanmata uang rupiah, atau 

negara pembuat produk tersebut. 

5. Lokasi penerimaan barang (franco) : diatas kapal, di 

pelabuhan tertentu, atau di lokasi pembeli. 

6. Sebelum dilunasi, produk harus berfungsi dengan baik. 

7. Tentukan jenis force majeur, atau keadaan memaksa 

8. Pengecualian dari pasal tertentu undang-undang hukum 

perdata. Hukum yang bersifat mengatur boleh dikecualikan 

dalam perjanjian 

9. Bila terjadi sengketa, harus ditentukan cara apa yang 

ditempuh untuk penyelesaian, dan bila berlanjut sampai ke 
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pengadilan, perlu ditentukan pengadilan di kota mana yang 

disepakati. Lebih baik diminta pengadilan di kota pembeli. 

10. Pada sanksi biasanya disebutkan kerugian yang harus 

dibayar penjual yang lalai, atau tidak memenuhi jangka 

waktu pengadaan produk. 

11. Perjanjian sebaiknya ditutup dengan itikad baik kedua 

pihak. 

12. Surat perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak dengan 

materai Rp.6000,-. Pihak pembeli mengambil yang 

ditandatangani diatas materai oleh penjual, dan pihak 

penjual mengambil yang ditandatangani pembeli di atas 

materai. 

 

Contoh Kasus 

 Pada tahun 1986, penulis melakukan pembelian mesin boiler 

dengan pembayaran mata uang rupiah, franco Banjarmasin di lokasi 

dapur rumah sakit. Sewaktu mesin boiler tiba di pelabuhan Surabaya, 

tiba-tiba terjadi devaluasi mata uang rupiah. Dalam perjanjian tersebut 

tidak disebutkan pasal tentang force majeur (keadaan memaksa). 

Penjual meminta tambahan harga, karena menurut penjual, devaluasi 

mata uang rupiah termasuk dalam force majeur. Penulis tetap 

bersikukuh menolak permintaan penjual dengan alasan tidak 

tercantum bahwa devaluasi termasuk dalam force majeur, dan harga 

sudah disepakati dalam rupiah.  Penjual akhirnya mengalah setelah 

penulis mengancam akan mempublikasikan masalah ini pada 

organisasi PERDHAKI, yang beranggotakan semua Rumah Sakit 

Katolik di Indonesia dengan membujuk bahwa hubungan baik dengan 

anggota PERDHAKI akan menguntungkan penjual. 
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EVALUASI KEPUTUSAN MEMBELI 

 
10.1 Pengertian  

Evaluasi atau kegiatan penilaian merupakan bagian 

integral dari fungsi manajemen dan didasarkan pada sistem 

informasi manajemen (Supriyanto, 2007). Evaluasi dilaksanakan 

karena adanya keinginan untuk mengukur pencapaian kinerja 

dalam kegiatan jual beli. Yang dijadikan dasar dalam evaluasi 

adalah perjanjian jual beli dan hal-hal lain yang disetujui penjual 

secara lisan. Hasil evaluasi dilanjutkan untuk membuat 

keputusan-keputusan, seperti : 

1. Memperbaiki 

2. Mempertahankan 

3. Mengajukan keluhan lisan atau tertulis 

4. Tuntutan hukum 

5. Pembatalan jual beli 

6. Pembelajaran 

 
10.2 Jenis Evaluasi 

 Secara umum evaluasi dibedakan menjadi dua jenis : 

1. Evaluasi Formatif 

Evaluasi jenis ini disebut juga sebagai evaluasi proses 

atau monitoring. Evaluasi dilaksanakan atas dasar kegiatan 

sehari-hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun, bersifat 

sepotong –sepotong dan setiap saat, yang bertujuan untuk 

mengubah atau memperbaiki kegiatan program pembelian 

yang sedang berlangsung.Manfaat evaluasi formatif, 

terutama untuk memberikan umpan balik pada manajer 
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pembelian tetang kemajuan hasil yang dicapai beserta 

hambatan-hambatan yang dihadapi. 

 

2. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi yang dilakukan untuk melihat hasil 

keseluruhan dari suatu program pembelian yang telah selesai 

dilaksanakan. Evaluasi ini dilaksanakan pada akhir kegiatan 

atau beberapa waktu setelah program pembelian selesai guna 

menilai keberhasilan program pembelian.  

Menurut tahapan pembelian, evaluasi dibagi menjadi dua 

juga, yaitu : 

1. Evaluasi Praoperasional 

Dilakukan sebelum produk berfungsi. Pada evaluasi jenis ini 

digunakan jenis evaluasi formatif. 

2. Evaluasi Postoperasional 

Dilakukan setelah produk berfungsi. Pada evaluasi jenis ini, 

bisa digunakan evaluasi formatif ataupun evaluasi sumatif. 

 
10.3 Ruang Lingkup Evaluasi  

 Ruang lingkup evaluasi meliputi : 

1. Jenis evaluasi yang akan dilaksanakan. 

2. Program pembelian apa saja yang perlu dievaluasi.  

3. Siapa yang melaksanakan evaluasi. 

4. Siapa yang memanfaatkan hasil evaluasi. 

 
10.4  Tindak Lanjut 

Tindak lanjut merupakan tahapan akhir dari evaluasi. 

Evaluasi tanpa tindak lanjut tidak ada manfaatnya. Untuk 

mempermudah penyajian dan membacanya, bisa ditulis dalam 

sebuah tabel / grafik, seperti contoh pada tabel 10.1. 
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Tabel 10.1. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Kegiatan yang 

Dievaluasi 

Hasil 

Evaluasi 

Tindak 

Lanjut 

   

   

   

   

 

 

10.5 Evaluasi dan Organisasi Pembelajar 

10.5.1 Pengertian, Paradigma dan Konsep Organisasi Pembelajar 

(Learning  Organization) 

Organisasi pembelajar adalah suatu organisasi yang terus 

mengembangkan dirinya melalui pembelajaran yang 

berkelanjutan. Proses pembelajaran selesai bukan setelah 

mengetahui hal-hal yang tadinya belum diketahui, melainkan 

setelah terjadi perubahan dalam perilaku. Senge (1991) 

mendefinisikan learning organization sebagai sekelompok 

manusia yang secara terus menerus mendorong kapasitasnya 

untuk menciptakan apa yang mereka ingin ciptakan. Belajar 

secara terus menerus diperoleh melalui para pelanggan, 

karyawan perusahaan lain, dan juga belajar dari keberhasilan 

dan kegagalan sendiri. Evaluasi merupakan komponen penting 

dalam organisasi pembelajar. Maccoby (Budiharjo,2011) 

menyebut paradigma organisasi pembelajar sebagai paradigma 

teknoservis, karena para karyawan harus bertanggung jawab 

terhadap proses dan hasil produksi dan mampu menggunakan 

teknologi untuk memuaskan pelanggan internal dan eksternal. 

Pembelajaran dapat dilakukan melalui pengamatan yang 

sistematik dan pengukuran. Pola belajar harus dapat ditransfer 

pada para karyawan agar dapat diterapkan untuk meningkatkan 

efisiensi dan keefektifan organisasi. Kenyataan membuktikan, 

bahwa perusahaan yang mampu bertahan dan berkembang 

adalah perusahaan yang mau dan mampu belajar dengan 

seksama, serta mampu berubah ke arah yang tepat. Kenyataan 
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menunjukkan pula bahwa banyak organisasi tidak mampu 

belajar secara efektif. Hambatan dan kesombongan manajemen 

membuatnya kurang mampu secara lincah belajar dan berubah. 

Perusahaan yang pada tahun 1970-an masuk dalam”Top 500” 
dalam majalah Fortune, sekarang tidak masuk dalam peringkat 

tersebut.  

Organisasi pembelajar dibentuk oleh manajer, direktur, 

atau pemimpin yang setia pada perusahaan melalui 

pembelajaran integratif yang memadukan proses dan konten. 

Jadi organisasi pembelajar tidak muncul dengan sendirinya. 

Organisasi pembelajar mendorong peningkatan produktivitas, 

efisiensi kerja, serta inovasi. Keberhasilan manajemen sangat 

tergantung pada kepedulian terhadap mutu, kemauan 

memperhatikan proses dan hasil pekerjaan, keterbukaan, dan 

kerjasama antar individu.   

Menurut Senge (1993), manusia memiliki keinginan kuat 

untuk belajar, hati manusia akan tersiksa ketika tidak mampu 

berbuat apa-apa menyaksikan perusahaan menghalangi 

karyawannya belajar. Rasa frustasi akan muncul ketika 

karyawan tidak bisa menerapkan apa yang dia ketahui. Rasa 

kecil hati akan timbul ketika organisasi melakukan kesalahan 

yang tidak semestinya. Melihat kejadian tersebut .terjadi, tentu 

merusak semangat karyawan. 

 

10.5.2 Tahapan Pembelajaran 

William Howell (Braham, 1998) membagi tahapan belajar 

menjadi 5 : 

1. Ketidakcakapan yang tidak disadari (Unconscious 

Incompetence) 

 Apa yang tidak Anda ketahui, tidak menyakiti Anda, Yang 

bersangkutan tidak menyadari ketidaktahuannya. 

2. Ketidakcakapan yang disadari (Conscious Incompetence) 

 Pada tahap ini, ketidak tahuan telah disadari. Tahap ini 

ditandai dengan tekanan. Secara naif, yang bersangkutan 
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telah bergerak dari ketidaktahuan yang menyenangkan ke 

arah yang tidak menyenangkan 

3. Kecakapan yang disadari  (Conscious Competence) 

 Tekanan berkurang, dan kesenangan meningkat 

4. Kecakapan yang tidak disadari (Unconscious 

Competence) 

 Pada tahap ini kegiatan berlangsung secara otomatis, tanpa 

perlu lagi buku petunjuk, dsb. Keterampilan sudah 

menjadi gerakan refleks. Pada tahap ini bisa terjadi resiko : 

a. Arogansi belajar. 

 Menolak cara-cara baru. 

b. Kejemuan 

5. Penguasaan  

 Bertahan cukup lama dalam suatu hal, agar benar-benar 

menjadi ahli. 

 

10.5.3 Quotation Pencerahan 

1. Pengalaman adalah guru yang baik, tetapi kejam. Ia 

menguji terlebih dahulu, baru kemudian mengajari. 

2. Orang bodoh tidak mau belajar dari pengalamannya 

sendiri, orang pintar mau belajar dari pengalamannya 

sendiri, orang bijak mau belajar dari pengalamannya 

sendiri, dan juga dari pengalaman orang lain. 

3. Suatu kesalahan, akan berhenti menjadi kesalahan apaila 

kita mau dan bisa belajar dari kesalahan tersebut. 

4. Belajarlah seperti bekerja, dan bekerjalah seperti belajar. 

5. Fakta menujukkan banyak orang-orang dengan 

pendidikan formal yang rendah, atau biasa-biasa saja, 

namun mereka sukses karena memiliki growth mindset 

(pintar tumbuh), mereka mau dan terus belajar. Sebaliknya 

banyak juga orang-orang yang berpendidikan tinggi gagal 

karena memiliki fixed mindset (pintar selesai). Mereka tidak 

mau belajar lagi, congkak, dan merasa serba tahu.  
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PENUTUP 
 

 Berbagai aspek dalam proses pembelian telah diuraikan dalam 

buku ini. Penulis berterima kasih kepada pembaca yang telah 

meluangkan waktu membaca buku ini. 

 Harapan penulis semoga buku ini memberikan manfaat baik 

bagi akademisi, praktisi, mahasiswa atau siapa saja guna menambah 

wawasan dalam pembelian. Bagi praktisi bisnis, buku ini dapat 

menjadi masukan guna menyusun prosedur operasi standar 

pembelian. 

 Dari beberapa teori pembelian dan pengalaman, penulis 

membuat proposisi model keputusan membeli yang dilengkapi 

dengan indikator-indikatornya. Penulis mempersilahkan bagi peneliti 

yang akan menggunakan proposisi model tersebut baik seutuhnya, 

sebagian atau dimodifikasi, untuk diteliti lebih lanjut serta diverifikasi. 

 Penulis menyadari penulisan buku ini belumlah sempurna, 

karena itu penulis bersedia dengan senang hati menerima kritikan 

ataupun saran-saran. Kritikan atau saran-saran tersebut dapat 

dialamatkan ke email penulis : ajdjohan@gmail.com  
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