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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Pembelian merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan barang 

atau jasa yang kemudian akan dipergunakan sendiri atau di jual kembali, 

pembelian biasanya dilakukan minimal dua pihak atau lebih atau yang 

sering disebut sebagai penjual dan pembeli. Menurut Kotler (2003) 

perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor antara lain : 

a. Faktor budaya 

Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi 

perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan 

perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan 

mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, perilaku dari 

keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya.Masing-masing 

subbudaya terdiri dari sejumlah sub-budaya para anggotanya seperti 

kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Pada 

dasaranya dalam sebuah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat 

terdapat sebuah tingkatan (strata) sosial. Kelas sosial tidak hanya 

mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti 

pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, 

rekreasi dan lain-lainya. 
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b. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial diantarannya sebagai berikut: 

1) Kelompok acuan 

Kelompok acuan dapat diartikan sebagai kelompok yang yang 

dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Kelompok ini 

disebut kelompok keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang 

dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap seseorang. 

Anggota kelompok merupakan anggota dari kelompok primer 

seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan yang berinteraksi 

secara langsung dan terus menerus dalam keadaan yang informal. 

Kemudian kelompok sekunder yang terdiri dari kelompok 

keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan. 

2) Keluarga 

Dalam suatu organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan 

menjadi dua bagian. Pertama jenis keluarga orientasyaitu keluarga 

yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung, seseorang yang 

dapat memberikan orientasi agam, politik dan ekonomi serta 

ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, jenis keluarga yang 

terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang 

dalam keluarga, keluarga jenis ini biasa dikenal dengan keluarga 

prokreasi. 
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3) Peran dan status 

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian 

seseorang adalah peran dan status mereka di dalam masyarakat. 

Semakin tinggi peran seseorang didalam sebuah organisasi maka 

akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut 

dan secara langsung berdampak pada perilaku pembeliannya. 

c. Pribadi 

Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh karakterisitik 

pribadi diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep-diri pembeli. 

d. Psikologis 

Keputusan pembelian konsumen dapatdipengaruhi oleh 

faktor psikologis yang terdiri dari empat faktor diantaranya adalah: 

1) Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu 

tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari 

tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. 

Beberapa kebutuhan lainnya bersifat psikogenesis yaitu 

kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan 

akan pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok.. 

2) Persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan 

individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi 
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masukan informasi guna menciptakan sebuah gambaran (Kotler, 

2003). Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik 

tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. 

Terdapat tiga proses persepsi yaitu antara lain: 

a) Perhatian selektif : Perhatian selektif merupakan proses 

penyaringan atas informasi yang didapat oleh konsumen. 

b) Distorsi Selektif : Distorsi selektif yaitu merupakan proses 

pembentukan persepsi yang dimana pemasar tidak dapat 

berbuat banyak terhadap distorsi tersebut. 

c) Ingatan Selektif : Orang akan melupakan banyak hal yang 

mereka pelajari namun cenderung akan mengingat informasi 

yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka. 

3) Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa 

pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara 

pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan 

penguatan. 

4) Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan dapat diartikan sebagai gambaran pemikiran seseorang 

tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk atau 

merek akan mempengaruhi keputusan pembelian 
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mereka.Kemudian sikap merupakan evaluasi, perasaan emosi, dan 

kecenderungan tindakan yang dapat menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang terhadap suatu 

objek atau gagasan tertentu (Kotler, 2003). 

2. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2003), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, 

harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum 

konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui 

beberapa tahap terlebih dahulu yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, perilaku 

pascapembelian. 

Pengertian lain tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman 

dan Kanuk (2000) adalah keputusan pembelian adalah suatu keputusan 

seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan 

yang ada.Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan 

pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari 

beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang 
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nyata.Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan 

kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Menurut Swastha dan Handoko (2011) berpendapat bahwa lima 

peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu: 

a) Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang mempunyai inisiatif 

pembelian barang tertentu atau mempunyai kebutuhan atau keinginan 

tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. 

b) Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang mempengaruhi 

keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

c) Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah 

akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana 

membelinya, kapan dan dimana membelinya. 

d) Pembeli (buyer): individu yang telah melakukan pembelian yang 

sebenarnya. 

e) Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau 

jasa yang dibeli. 

3. Harga  

Definisi harga menurut (Kotler, 2003) adalah sejumlah uang yang 

dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga 

adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan 

keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau 

jasa.Sedangkan Stanton mendefinisikan harga adalah sejumlah uang dan 

atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang 



13 

 

yang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Harga merupakan elemen 

dari bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, dimana suatu saat harga 

akan stabil dalam waktu tertentu tetapi dalam seketika harga dapat juga 

meningkat atau menurun dan juga merupakan satu-satunya elemen yang 

menghasilkan pendapatan dari penjualan. 

Perusahaan menetapkan suatu harga dengan melakukan pendekatan 

penetapan harga secara umum yang meliputi satu atau lebih diantara tiga 

perangkat perimbangan berikut ini yakni: 

a. Cost-Based Pricing (Penetapan harga berdasarkan biaya) 

1) Cost-Plus-Pricing (Penetapan harga biaya plus): Suatu metode 

penelitian harga yang paling sederhana, dimana metode ini 

menambah standar mark-up terhadap biaya produk. 

2) Break Even Analysis and Target Profit Pricing (Analisis peluang 

pokok dan penetapan harga laba sasaran): Suatu metode yang 

digunakan perusahaan untuk menetapkan harga apakah akan break 

even atau membuat target laba yang akan dicari. 

b. Value-Based Pricing (Penetapan harga berdasarkan nilai) 

Metode ini menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli (bukan dari 

biaya penjualan) untuk menetapkan suatu harga. 

c. Competition-Based Pricing (Penetapan harga berdasarkan persaingan) 

1) Going-rate Pricing (Penetapan harga berdasarkan harga yang 

berlaku): Perusahaan mendasarkan harganya pada harga pesaing 

dan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya. Perusahaan 
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dapat mengenakan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah 

dan pesaing utamanya. 

2) Scaled-Bid Pricing (Penetapan harga penawaran tertutup): 

Perusahaan menetapkan pesaing dan bukan berdasarkan hubungan 

yang kaku atas biaya atau permintaan perusahaan. 

4. Kualitas Produk 

Pengertian produk (product) menurut Kotler (2009) adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya 

(Tjiptono, 2008).Menurut Kotler dan Armstrong (2008) beberapa atribut 

yang menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk) 

adalah: 

a. Merek (branding) 

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau 

rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan 

membedakannya dari produk pesaing. Pemberian merek merupakan 

masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian merek itu mahal dan 

memakan waktu, serta dapat membuat produk itu berhasil atau gagal. 

Nama merek yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar 

pada produk (Kotler dan Armstrong, 2008). 
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b. Pengemasan (Packing) 

Pengemasan (packing) adalah kegiatan merancang dan membuat 

wadah atau pembungkus suatu produk. Pengemasan melibatkan 

merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. 

c. Kualitas Produk (Product Quality) 

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu 

produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan 

keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut 

bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan 

dapat menerapkan program ”Total Quality Manajemen (TQM)". 

Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total 

adalah untuk meningkatkan nilai konsumen. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) kualitas adalah karakteristik 

dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang telah ditentukan dan bersifat laten. Sedangkan menurut Tjiptono 

(2008), kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan 

pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu 

memenuhi kebutuhannya. 

Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan maka diperlukan 

suatu standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar 

produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga 

konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang 



16 

 

bersangkutan. Pemasar yang tidak memperhatikan kualitas produk yang 

ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya konsumen sehingga 

penjualan produknya pun akan cenderung menurun. Jika pemasar 

memperhatikan kualitas, bahkan diperkuat dengan periklanan dan harga 

yang wajar maka konsumen tidak akan berpikir panjang untuk melakukan 

pembelian terhadap produk (Kotler dan Amstrong, 2008).  

Menurut Kotler and Amstrong (2008) arti dari kualitas produk 

adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal 

itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk 

lainnya.Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan 

dengan keinginan konsumer yang secara keunggulan produk sudah layak 

diperjualkan sesuai harapan dari pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan. Kualitas 

suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-

dimensinya. Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008) adalah: 

a. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuah produk. 

b. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk 

yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 



17 

 

Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka 

semakin besar pula daya produk. 

c. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik sebuah produk memenuhi spesifikasi 

tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. 

d. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

e. Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. 

Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk 

tersebut dapat diandalkan. 

f. Aesthetics (estetika), merupakan bentuk dari tampilansuatu produk. 

g. Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil 

dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung 

karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau 

kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. 

h. Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, 

serta kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. 

5. Promosi 

Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting 

bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan  serta meningkatkaan kualitas penjualan untuk meningkatkan 
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kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu 

perusahaan. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan 

untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau 

mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, 

individu, ataupun rumah tangga (Simamora, 2003). 

Menurut Henry Simamora (2003) ada beberapa alasan para 

pemasar melakukan promosi antara lain:  

a. Menyediakan informasi : Pembeli dan penjual mendapat manfaat 

dari fungsi informasional yang sanggup dilakukan oleh promosi. 

Para pembeli menemukan program baru yang dapat membantunya 

dan para penjual dapat menginformasikan kepada calon pelanggan 

tentang barang dan jasa.  

b. Merangsang permintaan : Para pemasar menginginkan konsumen 

membeli produknya dan mereka menggunakan promosi untuk 

membuat konsumen melakukan permintaan.  

c. Membedakan produk : Organisasi-organisasi mencoba membedakan 

mereka dan produknya melalui penggunaan promosi, khususnya 

produk yang tidak banyak berbeda dari para pesaingnya.  

d. Mengingatkan para pelanggan saat ini : Mengingatkan para 

pelanggan akan manfaat dari produk perusahaan bisa mencegah 

mereka berpaling kepada pesaing pada saat mereka memutuskan 

untuk mengganti atau memutakhirkan produknya.   
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e. Menghadang pesaing : Promosi dapat digunakan untuk menghadapi 

upaya pemasaran dari pesaing untuk melawan kampanye 

periklanannya. 

f. Menjawab berita negatif : Kompetisi bukan hanya penjualan produk 

serupa dan perusahaan lainnya, perusahaan menjadi korban 

publisitas dan pemalsuan. 

g. Memuluskan fluktuasi-fluktuasi permintaan : Perusahaan bnayak 

mengalami tantangan-tantangan permintaan musiman, dimana para 

pelanggan membeli lebih banyak selama beberapa bulan tertentu dan 

berkurang pada bulan-bulan lainnya. Promosi membantu mengisi 

kesenjangan yang ada diantara kepincangan-kepincangan permintaan 

musiman tersebut.  

Bauran Promosidalam memperkenalkan suatu produk dan jasa adalah 

sebagai berikut : 

a. Periklanan (Advertising)  

Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impresional 

yang digunakan oleh perusahaan barang atau jasa. Peranan periklanan 

dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran 

(awareness) terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah 

pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk 

calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan 

membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lain.  

b. Penjualan Perseorangan (Personal selling) 
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Penjualan perseorangan berperanan penting dalam pemasaran, karena:  

1) Interaksi personal penyedia jasa dangan konsumen sangat penting 

2) Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan mesin  

3) Orang merupakan bagian dari produk jasa 

4) Bila dibandingkan dengan media perikanan, maka pesan yang 

disampaikan melalui media ini ditujukan kepada yang sebenarnya 

bukan prospek (calon pembeli), melalui penjualan perorangan 

perusahaan sudah berhadapan dengan calon pembeli potensial.  

c. Promosi Penjualan  

Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada 

penjualan akhirnya.  Promosi penjualan dapat diberikan kepada: 

1) Konsumen, berupa penawaran cuma-cuma, sampel, demo produk, 

kupon, pengembalian tunai, hadiah, kontes, dan garansi.   

2) Perantara, berupa barang cuma–cuma, diskon, iklan kerja sama, 

distribution contests, penghargaan.   

3) Tenaga penjualan, berupa bonus, penghargaan , dan hadiah untuk 

tenaga penjualan terbaik. 

d. Hubungan Masyarakat (PublicRelational) 

Perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, 

pemasok, dan penyalur, tetapi dengan kumpulan kepentingan publik 

yang lebih besar. Program hubungan masyarakat, antara lain 
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publikasi, acara–acara penting, hubungan dengan investor, pameran, 

dan mensponsori beberapa acara.   

e. Informasi dari Mulut ke Mulut (WordofMouth) 

Pelanggan akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial 

tentang pengalamannnya. Sehingga informasi dari mulut-kemulut ini 

sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran 

dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. 

f. Pemasaran Langsung (DirectMarketing) 

Pemasaran langsung merupakan unsur terakhir dalam bauran 

komunikasi dan promosi.  

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian pembelian telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil 

dari penelitian terdahulu menjadi dasar pengambilan keputusan dalam 

penelitian yang dilakukan sekarang ini. Penelitian yang pernah dilakukan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

antara lain:  

Penelitian yang dilakukan oleh Yuarisca (2013) dengan judul: 

“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Melakukan 

Pembelian Makanan Siap Saji Kentucky Fried Chicken (Studi Pada KFC Java 

Supermall Semarang). Menggunakan metode purposive sampling dengan 100 

responden menunjukan bahwa Hasil penelitian secara individu (parsial) 

harga, promosi, dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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keputusan pembelianmakanan siap saji Kentucky Fried Chicken (Studi Pada 

KFC Java Supermall Semarang). Kemudian hasil penelitian secara serentak 

(simultan) harga, promosi, dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian makanan siap saji Kentucky Fried Chicken 

(Studi Pada KFC Java Supermall Semarang). 

Penelitian selanjutnya adalah Subchan (2012) dengan judul: “Analisa 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda Matik Pada CV Kurnia Sakti Semarang”. 

Menggunakan metode purposive sampling dengan 100 responden 

menunjukan bahwa Hasil penelitian secara individu (parsial) produk, harga, 

dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Honda matik pada CV Kurnia Sakti Semarang. 

Kemudian hasil penelitian secara serentak (simultan) produk, harga, dan 

promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Honda matik pada CV Kurnia Sakti Semarang. 

Penelitian Yang Dilakukan Oleh  Widiastuti dan Widowati  (2011) 

Dengan Judul: “ Analisis Faktor-Faktor Yangmempengaruhi Keputusan 

Pembelian” Menggunakan metode purposive sampling dengan 96 responden 

menunjukan bahwa Hasil penelitian secara individu (parsial) Produk, Harga, 

dan Promosi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian  

Penelitian oleh Haque et.al (2010) dengan judul “Factors 

Determinants The Choice Of Mobile Service Providers: Structural Equation 

Modeling Approach On Bangladeshi Consumers”. Menggunakan metode 
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purposive sampling dengan 250 responden menunjukan bahwa Hasil 

penelitian secara individu (parsial) Service and Services Quality, Price, 

Product Quality and Availability, Promotion berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

  Penelelitian Yang Dilakukan Oleh Ayu dan Harimukti (2012) 

dengan judul “Analyzing The Factors That Affecting Consumer’s Purchase 

Intention In Toimoi Store, Indonesia”. Menggunakan Metode Purposive 

Sampling Dengan 160 Responden Menunjukan Bahwa Hasil Penelitian 

Secara Individu (Parsial) Product, Price, Place, Promotion Berpengaruh 

Positif Terhadap Keputusan Pembelian. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Harga merupakan faktor yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam melakukan pembelian, sehingga faktor harga ini tidak bisa 

dikesampingkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, pada tingkat harga 

tertentu yang telah dikeluarkan, konsumen dapat merasakan manfaat dari 

produk yang telah dibelinya sehingga konsumen akan merasa puas 

apabila manfaat yang mereka dapatkan sebanding atau bahkan lebih tinggi 

dari harga yang ditetapkan. Sehingga dalam penentuan harga produk atau 

jasa yang dijual, baik perusahaan besar maupun usaha kecil sekalipun 

harus memperhatikan konsumen dan para pesaingnya. Permyataan  

tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2013), 

Wahyudi (2012) Haque et.al (2010), Ayu dan Harimukti (2012),  
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Widiastuti dan Widowati  (2011)  Oleh karena itu semakin harga produk 

terjangkau oleh konsumen, maka semakin tinggi keputusan pembelian 

suatu produk, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

2. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi 

dan ide (Kotler, 2008). Jika konsumen merasa cocok dengan suatu produk 

dan produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, maka konsumen 

mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut terus menerus, 

untuk produk yang merupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan 

minuman, konsumen sangat mempertimbangkan kualitasnya. Karena 

merupakan kebutuhan pokok dan sangat berhubungan dengan kesehatan 

manusia, maka kualitas produk sangat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian produk. Permyataan  tersebut dibuktikan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Haque et.al (2010). Apabila kualitas 

produk ditingkatkan, perilaku konsumen untuk melakukan pembelian juga 

akan meningkat, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H2 : Kualitas produk berpangeruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen 
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3. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Promosi merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan 

perusahaan, dimana dengan melakukan promosi perusahaan dapat 

memasarkan produknya dengan merangsang dan menyebarkan informasi 

tentang produk yang ditawarkan dan manfaat atau kegunaan dari produk 

tersebut. Menurut Umar (2002) Pemasaran tidak hanya membicarakan 

mengenai produk, harga produk dan pelayanan tetapi juga informasi dan 

mengkomunikasikan produk ini kepada masyarakat agar produk itu 

dikenal dan daya beli pun dapat meningkat. Kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat untuk memengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. Promosi merupakan Faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran, betapa pun berkualitasnya suatu produk bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk 

tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah 

membelinya. Sehingga promosi  sangat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian produk. Permyataan  tersebut dibuktikan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2013), Wahyudi (2012) 

Haque et.al (2010), Ayu dan Harimukti (2012),  Widiastuti dan Widowati  

(2011). Apabila promosi ditingkatkan, perilaku konsumen untuk 

melakukan pembelian juga akan meningkat, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 
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H3 : Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikian menggambarkan hubungan dari variabel 

independen (variabel bebas), dalam hal ini adalah harga (X1), kualitas produk 

(X2), dan promosi (X3) terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu 

keputusan pembelian (Y) yang dilakukan oleh konsumen. Kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

2. Kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

3. Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

  

1. Harga (X1) 

2. Kualitas Produk (X2) 

3. Promosi (X3) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Analisis Regresi Linear 

Berganda Uji t 
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E. Hipotesis  

Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Harga (X1) memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

H2  : Kualitas produk (X2) memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian  

H3 : Promosi (X3) memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian  

. 


