BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Perilaku Konsumen
2.1.1.1 Pengertian Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat
dengan proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitasaktifitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian
produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari
konsumen untuk membuat keputusan pembelian.
Menurut Hasan (2013) Perilaku konsumen adalah studi proses
yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli,
menggunakan, atau mengatur produk, jasa, idea atau pengalaman untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Menurut Sunyoto (2012) Perilaku konsumen (consumer
behavior) dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara
langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barangbarang atau jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan
pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku
konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan
berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku
tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah
pemasaran, tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen
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ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi terlebih lagi dalam
pemasaran.
Menurut Kotler dan Keller (2009) Perilaku konsumen adalah
studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih,
membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau
pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.
Pada dasarnya perilaku konsumen tersebut mengandung 2 (dua)
elemen penting, yaitu:
1. Proses pengambilan keputusan.
2. Kegiatan fisik, yang semuanya melibatkan individu dalam menilai,
mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa
ekonomis.
2.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen
Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

perilaku

konsumen

merupakan manifestasi dari perilaku manusia yang sangat kompleks
dan komprehensif, hal ini disebabkan oleh banyaknya variabel yang
berpengaruh terhadap perilaku konsumen dengan kecenderungan untuk
saling berinteraksi. Perilaku konsumen ditimbulkan oleh adanya
interaksi antara faktor-faktor lingkungan dan individu.
Menurut Swastha dan Handoko (2012), untuk mengetahui
proses yang mendasari perilaku konsumen dalam melakukan proses
keputusan pembelian, harus dipahami tentang beberapa teori perilaku
konsumen yaitu:
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1. Teori Ekonomi Mikro
Dalam teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk
membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang
sadar. Pembeli individual berusaha menggunakan barang-barang
yang akan memberikan kegunaan (kepuasan) paling banyak, sesuai
dengan selera dan harga-harga relatif.
2. Teori Psikologis
Teori psikologis ini mendasarkan diri pada faktor-faktor
psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan
lingkungan yang merupakan penerapan dari teori-teori bidang
psikologis dalam menganalisa perilaku konsumen.
3. Teori Sosiologis
Teori ini lebih menitik beratkan pada hubungan dan
pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku
mereka jadi lebih mengutamakan perilaku kelompok dari pada
perilaku individu.
4. Teori Antropologis
Teori ini sama dengan teori sosiologis, teori ini juga
menekankan pada tingkah laku pembelian dari suatu kelompok
tetapi kelompok yang diteliti adalah kelompok masyarakat luas
antara lain: kebudayaan (kelompok paling besar), sub kultur
(kebudayaan daerah), dan kelas sosial.
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2.1.1.3 Keputusan Pembelian
a. Pengertian Keputusan Pembelian
Menurut Sumarwan (2010) Keputusan pembelian adalah
Bagaimana konsumen memutuskan alternatif pilihan yang akan
dipilih, serta meliputi keputusan mengenai apa yang dibeli, apakah
membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan
bagaimana cara membayarnya. Menurut Kotler (2012), keputusan
pembelian adalah Proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap
yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum sampai pada
keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
keputusan

pembelian

merupakan

tahap-tahap

pengambilan

keputusan dalam membeli dimana konsumen terlibat secara
langsung dalam memilih, mendapatkan dan mempergunakan barang
yang ditawarkan.
Menurut Tjiptono (2008), menjelaskan bahwa terdapat lima
peranan dalam pembelian yaitu:
1. Pemrakarsa (initiator):

orang yang pertama kali menyadari

adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan
mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu.
2. Pemberi pengaruh (influencer): orang yang pandangan, nasehat,
atau pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian.
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3. Pengambil keputusan (decider): orang yang menentukan
keputusan pembelian, misalnya apakah jadi atau tidaknya
membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau di mana
dibelinya.
4. Pembeli (buyer): orang yang melakukan pembelian faktual.
5. Pemakai (user): orang yang mengkonsumsi atau menggunakan
barang atau jasa yang dibeli.
b. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian
Menurut Kotler dan Armstrong (2008), ada empat faktor
yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan
melakukan pembelian, yaitu:
1. Faktor Budaya
Faktor budaya
mendalam terhadap

mempunyai pengaruh

yang

luas dan

perilaku, mencakup budaya (kultur, sub

budaya, dan kelas sosial). Budaya adalah susunan nilai-nilai
dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari anggota
suatu masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya.
a) Kultur, adalah faktor penentu dan keinginan dan perilaku
seseorang.
b) Sub budaya, adalah sekelompok orang dengan sistem nilai
bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang
sama. Sub kebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama,
kelompok ras, dan daerah geografis. Bagian pemasaran harus
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merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan
dengan kebutuhan mereka.
c) Kelas sosial, adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif
permanen dan tersusun rapi dan anggota-anggotanya memiliki
nilai-nilai, kepentingan dan perilaku yang sama kelas sosial
tidak ditentukan oleh satu faktor saja, misalnya pendapatan,
tetapi ditentukan

sebagai

suatu

kombinasi

pekerjaan,

pendapatan, pendidikan dan kesejahteraan.
2. Faktor Sosial
Selain

faktor

budaya,

perilaku

konsumen

juga

dipengaruhi oleh faktor- faktor sosial seperti kelompok acuan,
keluarga, serta peran dan status.
a) Kelompok acuan adalah kelompok yang memiliki pengaruh
langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang.
b) Keluarga, anggota keluarga sangat mempengaruhi perilaku
pembeli. Kita bisa membedakan dua keluarga dalam
kehidupan terdiri dari orang tua, seseorang memperoleh
orientasi terhadap agama, politik dan ekonomi serta
pemahaman atas ambisi pribadi.
c) Peran dan Status, seseorang yang berpartisipasi diberbagai
kelompok akan membawa pada posisi tertentu. Setiap orang
akan menjalankan peran tertentu yang akan mempengaruhi
perilakunya, sehingga dimungkinkan adanya perilaku yang
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berbeda dalam setiap peran. Setiap peran membawa status
yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh
masyarakat.
3. Faktor Pribadi
Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh
karakteristik pribadi seperti umur pembeli dan tahap siklus hidup,
pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian.
a) Umur dan tahap siklus hidup, orang yang membeli barang dan
jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Kebutuhan dan selera
seseorang akan berubah sesuai dengan bertambahnya umur.
Pembelian dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, sehingga
pemasar perlu memperhatikan perubahan minat pembelian
yang berhubungan dengan daur siklus hidup manusia.
b) Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya,
dengan demikian pemasar dapat mengindentifikasi kelompok
yang berhubungan dengan jabatan seseorang terhadap
minatnya akan produk atau jasa yang akan dibelinya.
c) Keadaan Ekonomi, pilihan produk sangat dipengaruhi oleh
keadaan ekonomi seseorang. Keadaan ekonomi meliputi
pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkat pendapatan,
stabilitas dan pola waktu).
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4. Faktor Psikologis
a) Motivasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada setiap
waktu tertentu. Sebagian kebutuhan bersifat biogenic.
Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan psikologis
berkaitan dengan tensi/ketegangan seperti rasa lapar, haus dan
tidak senang. Motivasi adalah kebutuhan yang cukup
mendorong seseorang agar bertindak.
b) Persepsi, proses bagaimana seseorang memilih, mengatur dan
menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan
gambaran yang berarti.
c. 7 Komponen Struktur Keputusan Pembelian
Menurut Swastha dan Handoko (2008), setiap keputusan
pembelian mempunyai struktur sebanyak tujuh komponen.
Komponen-komponen tersebut antara lain:
1. Keputusan tentang jenis produk
Pembeli akan mengambil keputusan untuk membeli suatu
jenis produk atau jasa ketika barang atau jasa tersebut sesuai
dengan kebutuhannya atau sesuai keinginannya. Atau dengan
kata lain produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhannya
seuai dengan apa yang diinginkannya.
2. Keputusan tentang bentuk produk
Pengambilan

keputusan

pembelian

konsumen

dipengaruhi oleh atribut-atribut yang terdapat pada produk yang
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akan dia beli. Dalam hal ini kosnumen akan memutuskan
membeli barang dengan bentuk tertentu menyangkut masalah
ukurannya, kualitasnya, coraknya dan lain sebagainya.
3. Keputusan tentang merek
Pengambilan keputusan membeli konsumen dipengaruhi
oleh merek suatu produk yang akan dibelinya. Keputusan tentang
merek ini bersifat subjektif tergantung dari selera dan keinginan
konsumen.
4. Keputusan tentang agen penjualnya
Konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk
didasarkan atas penentuan tempat dimana dia akan membeli
produk tersebut.
5. Keputusan tentang jumlah produk
Keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh
jumlah

unit

produk

yang

akan

dibeli,

artinya

bahwa

pembeliannya bisa saja dilakukan melebihi satu unit. Konsumen
akan menentukan banyaknya produk yang akan dia beli.
6. Keputusan tentang waktu pembelian
Pengambilan keputusan membeli dipengaruhi oleh
tentang kapan suatu produk akan dibeli oleh konsumen. Artinya
bahwa pembeliannya dipengaruhi waktu dan bagaimana
konsumen dalam memperoleh dan membelanjakan uang yang
dimilikinya.
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7. Keputusan tentang cara pembayaran
Pengambilan

keputusan

membeli

dalam

hal

ini

dipengaruhi oleh metode atau cara pembayaran produk yang
dibeli, baik secara tunai atau atupun cicilan. Dalam hal ini
keputusan tersebut juga akan mempengaruhi keputusan tentang
penjual atau jumlah pembeliannya.
d. Proses keputusan pembelian
Terdapat beberapa tahap yang dilakukan konsumen dalam
melakukan proses keputusan pembelian. Tahap-tahap tersebut yang
akan menghasilkan suatu keputusan untuk membeli atau tidak.
Setelah membeli produk konsumen akan merasa puas atau tidak puas
terhadap produk yang dibelinya.
Berikut merupakan lima tahap proses pembelian konsumen
menurut Kotler dan Amstrong (2014) adalah:
1. Need recognition (pengenalan masalah)
Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah
atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara
keadaan actual dan sejumlah keadaan yang diinginkan.
Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal
maupun eksternal.
Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang
memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi
dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi
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rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan
kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat
menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat
konsumen.
2. Information search (pencarian informasi)
Konsumen yang ingin memenuhi kebuthannya akan
terdorong untuk mencari informasi produk. Pencarian informasi
terdiri dari dua jenis menurut tingkatannya. Pertama adalah
perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian
informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari informasi
dari segala sumber.
Sumber informasi konsumen digolongkan kedalam empat
kelompok:
a) Sumber pribadi

: keluarga, teman, tetangga, kenalan.

b) Sumber komersial

: iklan, penjual, pengecer, pajangan di
toko.

c) Sumber public

: media masa, organisasi pemberi
peringkat.

d) Sumber pengalaman

: penanganan, pengkajian dan
pemakaian produk.

3. Evaluation of alternatives (evaluasi alternatif)
Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi
sejumlah pilihan mengenai produk yang sejenis. Pemilihan

22

alternatif ini melalui beberapa tahap suatu proses evaluasi
tertentu. Sejumlah konsep dasar akan membantu memahami
proses ini. Yang pertama adalah sifat – sifat produk, bahwa setiap
konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari sifat
atau ciri tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya.
4. Purchase decision (keputusan pembelian)
Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi
antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga
membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai.
Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat
membentuk lima sub keputusan: merek, penyalur, kuantitas,
waktu dan metode pembayaran.
5. Postpurchase behavior (perilaku pasca pembelian)
Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara garaoab
dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi
harapan, konsumen kecewa, jika memenuhi harapan maka
konsumen puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan
membeli produk kembali dan menjadi pelanggan setia.

2.1.2 Citra Merek
2.1.2.1 Pengertian Merek
Merek merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan
pemasaran karena kegiatan memperkenalkan dan menawarkan produk
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atau jasa tidak terlepas dari merek yang dapat diandalkan. Merek
merupakan suatu bagian dari produk yang memiliki peran sebagai
identitas dan juga sebagai bahan pembeda dari produk pesaing, baik itu
berupa istilah, tanda, simbol, ataupun kombinasi dari semuanya.
Menurut Alma (2013), merek atau cap adalah suatu tanda atau simbol
yang memberikan identitas suatu barang/jasa tertentu yang dapat
berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya, sedangkan
menurut Kartajaya (2009), mendefinisikan merek adalah asset yang
menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan
menghargai kualitas. Merek dapat menyampaikan empat tingkat arti:
a. Atribut
Merek akan mengingatkan orang pada atribut tertentu. Misalnya
keawetan dan sebagainya sehingga hal ini memberikan suatu
landasan pemosisian bagi atribut lain dari produk tersebut.
b. Manfaat
Pelanggan tidak membeli atribut tetapi mereka membeli manfaat
dari produk tersebut. Oleh karena itu atribut harus diterjemahkan
menjadi manfaat fungsional dan emosional.
c. Nilai
Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai – nilai pembeli.
Misalnya saja menilai prestasi, keamanan, dan prestise tinggi suatu
produk.
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d. Kepribadian
Merek menggambarkan kepribadian. Merek akan menarik orang
yang gambaran sebenarnya dan citra dirinya cocok dengan citra
merek.
2.1.2.2 Ekuitas Merek
Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada
produk atau jasa, ekuitas dapat tercermin dalam cara konsumen berfikir,
merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga
harga, pangsa pasar, serta profitabilitas yang diberikan merek (Kotler
dan Keller, 2009).
Menurut perpektif konsumen sebuah merek memiliki ekuitas
sebesar pengenalan konsumen atas merek tersebut dan menyimpannya
dalam memori mereka beserta asosiasi merek yang mendukung, kuat,
dan unik. Ekuitas merek dalam perspektif konsumen terdiri dari 2
bentuk pengetahuan tentang merek yaitu:
a. Kesadaran merek (brand awareness)
Kesadaran merek merupakan kemampuan sebuah merek
untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang
memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa mudah nama
tersebut dimunculkan.
1. Brand unaware (tidak menyadari merek) kategori ini termasuk
merek yang tetap dikenal walaupun sudah dilakukan pengingatan
kembali lewat bantuan (aided recall)
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2. Brand Recognition (pengenalan merek) kategori ini meliputi
merek produk yang dikenal konsumen setelah dilakukan
pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall)
3. Brand Recall (pengingatan kembali merek) kategori ini meliputi
merek dalam kategori suatu produk yang diingat konsumen tanpa
harus dilakukan pengingatan kembali, diistilahkan dengan
pengingatan kembali tanpa bantuan (unaided recall)
4. Top of Mind (puncak pikiran) kategori ini meliputi merek produk
yang pertama kali muncul di benak konsumen pada umumnya
b. Citra merek (brand image)
Citra merek merupakan jenis asosiasi yang muncul dibenak
konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu.
2.1.2.3 Pengertian Citra Merek
Citra merek merupakan serangkaian asosiasi (persepsi) yang
ada dalam benak konsumen terhadap suatu merek, biasanya
terorganisasi menjadi suatu makna. Hubungan terhadap suatu merek
akan semakin kuat jika didasarkan pada pengalaman dan mendapat
banyak informasi. Menurut Tjiptono (2008), yang dimaksud dengan
citra merek (brand image) adalah deskripsi tentang asosiasi dan
keyakinan konsumen terhadap merek tertentu.
Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009), citra merek
adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan
mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran
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yang berarti. Citra merek (Brand Image) merupakan representasi dari
keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan
pengalaman masa lalu terhadap merek itu.
Menurut Henslowe (2008), kesan yang didapat menurut
tingkatan dari pengetahuan dan pengertian akan fakta mengenai orang,
produk, situasi.
Menurut Shimp (2009) dalam Bastian (2014), citra merek
diukur dari 3 hal, yaitu:
1. Atribut
Atribut adalah ciri-ciri atau berbagai aspek dari merek yang
diiklankan. Atribut juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hal-hal
yang tidak berhubungan dengan produk (contoh: harga, kemasan,
pemakai, citra penggunaan), dan hal-hal yang berhubungan dengan
produk (contoh: warna, ukuran, desain).
2. Manfaat
Manfaat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fungsional,
simbolis, dan pengalaman.
3. Evaluasi keseluruhan
Evaluasi keseluruhan, yaitu nilai atau kepentingan subjektif
dimana konsumen menambahkannya pada hasil konsumsi.
2.1.2.4 Proses Pengembangan Citra Merek
Dalam proses pengembangan citra merek, harus diketahui
bahwa merek yang kuat memiliki identitas yang jelas. Menurut Roslina
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(2010), konsumen umumnya menginginkan sesuatu yang unik dan khas
yang berhubungan dengan merek. Ketidakcocokan citra merek dengan
harapan konsumen akan memberikan kesempatan kepada pesaing
2.1.2.5 Indikator Citra Merek
Menurut Aaker (2009) dalam Ananda (2010) faktor - faktor
yang menjadi tolak ukur suatu brand image, adalah:
1. Product Attributes (Atribut Produk): yang merupakan hal-hal yang
berkaitan dengan merek tersebut sendiri seperti, kemasan, isi
produk, harga, rasa, dan lain-lain.
2. Consumer Benefits (Keuntungan Konsumen): yang merupakan
kegunaan produk dari merek tersebut.
3. Brand Personality (Kepribadian Merek): merupakan asosiasi
(presepsi) yang membayangkan mengenai kepribadian sebuah
merek apabila merek tersebut seorang manusia.

2.1.3 Kualitas Produk
2.1.3.1 Pengertian Produk
Produk merupakan elemen penting dari bauran pemasaran dan
harus dipahami dengan baik dan berhasil memenuhi kebutuhan
konsumen dan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Menurut
Rachim (2014) menyebutkan bahwa produk merupakan elemen yang
sangat penting bagi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap
suatu barang. Produk adalah segala sesuatu baik berwujud barang atau
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jasa yang digunakan untuk memuaskan konsumen, dimana tiap barang
atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda.
2.1.3.2 Lima Tingkatan Produk
Menurut Kotler (2009), ada lima tingkatan produk, yaitu:
a. Pada tingkat dasar adalah manfaat inti (core benefit): layanan atau
manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan.
b. Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi
produk dasar (basic product).
c. Pada tingkat ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang
diharapkan (expected product), sekelompok atribut dan kondisi yang
biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini.
d. Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan
(augmented product) yang melebihi harapan pelanggan.
e. Tingkat kelima adalah produk potensial (potential product), yang
mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang
mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini
adalah tempat dimana perusahaan mencari cara baru untuk
memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka.
2.1.3.3 Pengertian Kualitas Produk
Perusahaan selalu berusaha memuaskan konsumen mereka
dengan menawarkan produk berkualitas. Produk yang berkualitas
adalah produk yang memiliki manfaat bagi pemakainya (konsumen).
Seseorang yang membutuhkan suatu produk akan membayangkan

29

manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari produk yang akan
dipergunakan. Manfaat suatu produk merupakan konsekuensi yang
diharapkan konsumen ketika membeli dan menggunakan suatu produk.
Menurut Kotler dan Amstrong (2008), menyebutkan bahwa kualitas
adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya,
kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang
dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki dan atribut lain
yang berharga pada produk secara keseluruhan. Sedangkan menurut
Sabran (2011), kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk
memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa
yang diinginkan pelanggan. Pendapat lain mengenai kualitas produk
juga dikemukakan oleh Mowen (2011), yang mana kualitas produk
merupakan proses evaluasi secara keseluruhan kepada pelanggan atas
perbaikan kinerja suatu barang atau jasa. Berdasarkan definisi di atas
dapat disimpulkan bahwa:
1. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan.
2.1.2.3 Dimensi kualitas produk
Peningkatan kualitas produk dirasakan sangat perlu dengan
demikian produk perusahaan semakin lama semakin tinggi kualitasnya.
Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan
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tersebut akan dapat tetap memuaskan para konsumen dan dapat
menambah jumlah konsumen. Dalam perkembangan suatu perusahaan,
persoalan kualitas produk akan ikut menentukan pesat tidaknya
perkembangan perusahaan tersebut. Apabila dalam situasi pemasaran
yang semakin ketat persaingannya, peranan kualitas produk akan
semakin besar dalam perkembangan perusahaan.
Menurut Tjiptono (2008), menyatakan bahwa ada 8 dimensi
produk yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas
produk, sebagai berikut:
1. Kinerja (Performance) merupakan karakteristik operasi dan produk
inti (core product) yang dibeli.
2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) yaitu karakteristik
sekunder atau pelengkap.
3. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification) yaitu
sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang
telah ditetapkan sebelumnya.
4. Keandalan (Realibility) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami
kerusakan atau gagal pakai.
5. Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa lama produk
tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis
maupun umur ekonomis.
6. Estetika (Easthetica) yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.

31

7. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) merupakan
persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan
suatu produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli
akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli
mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan,
reputasi perusahaan, maupun negara pembuatnya.
8. Dimensi kemudahan perbaikan (Serviceability) meliputi kecepatan,
kemudahan, penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang
diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, tetapi juga selama
proses penjualan hingga purna jual yang mencakup pelayanan
reparasi dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan.

2.1.4 Harga
2.1.4.1 Pengertian Harga
Menurut Tjiptono (2008), menyatakan bahwa harga adalah
sejumlah uang dan jasa atau barang-barang yang tersedia ditukarkan
oleh pembeli untuk mendapatkan berbagai pilihan produk-produk dan
jasa-jasa yang disediakan penjual. Menurut Kotler dan Armstrong
(2013), harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu
barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas
manfaat – manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa
tersebut. Begitu juga dengan pendapat Kotler (2012), yang mengatakan
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bahwa harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk
produk itu.
2.1.4.2 Tujuan Penetapan Harga
Menurut Kotler (2009), perusahaan dapat mengejar salah satu
dari lima tujuan utama melalui penetapan harga, yaitu:
1. Survival (Bertahan Hidup)
Tujuan ini dipilih oleh perusahaan jika perusahaan
mengalami kelebihan kapasitas, persaingan
keinginan konsumen yang berubah-ubah.

yang ketat atau

Karena itu perusahaan

akan menetapkan harga jual yang rendah dengan harapan pasar akan
peka terhadap harga.
2. Maximum Current Profit (Laba Sekarang Maksimum)
Perusahaan memilih tujuan ini akan memperkirakan
permintaan dan biaya yang berkaitan dengan berbagai alternatif
harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba sekarang,
arus kas, atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum.
3. Maximum Market Share (Pangsa Pasar Maksimum)
Perusahaan yang memilih tujuan ini yakin bahwa volume
penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per-unit yang
lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Perusahaan
menetapkan harga terendah dengan asumsi bahwa pasar sangat peka
terhadap perubahan harga, sehingga harga rendah tersebut dapat
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merangsang pertumbuhan pasar, itu disebut harga penetrasi-pasar
(marketpenetration pricing).
4. Maximum Market Skimming (Menyaring Pasar secara Maksimum)
Dalam tujuan ini perusahaan menetapkan harga tertinggi
bagi setiap produk baru yang dikeluarkan, dimana kemudian secara
berangsur-angsur perusahaan menurunkan harga untuk menarik
segmen lain yamg peka terhadap harga. Tujuan ini dapat diterapkan
dengan adanya kondisikondisi atau asumsi-asumsi sebagai berikut:
a. Sejumlah pembeli yang memadai memiliki permintaan sekarang
yang tinggi.
b. Biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidak terlalu
tinggi.
c. Harga awal yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing
kepasar.
d. Harga yang tinggi menyatakan citra produk yang unggul.
5. Product-Quality Leadership (Kepemimpinan Mutu-Produk)
Tujuan ini dipilih oleh perusahaan jika perusahaan ingin
menjadi pemimpin pasar dalam hal kualitas produk, dan harga yang
ditetapkan menjadi relatif tinggi untuk menutupi biaya-biaya
penelitian dan pengembangan serta biaya untuk menghasilkan mutu
produk yang tinggi.
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2.1.4.3 Indikator harga
Menurut Kotler (2009) indikator- indikator harga yaitu sebagai
berikut:
1. Keterjangkauan harga
Harga yang terjangkau adalah harapan konsumen sebelum
mereka melakukan pembelian. Konsumen akan mencari produkproduk yang harganya dapat mereka jangkau.
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
Untuk produk tertentu, biasanya konsumen tidak keberatan
apabila harus membeli dengan harga

relatif

mahal

asalkan

kualitas produknya baik. Namun konsumen lebih menginginkan
produk dengan harga murah dan kualitasnya baik.
3. Daya saing harga
Perusahaan menetapkan harga jual suatu produk dengan
mempertimbangkan harga produk yang dijual oleh pesaingya agar
produknya dapat bersaing di pasar.
4. Kesesuaian harga dengan manfaat
Konsumen terkadang mengabaikan harga suatu produk
namun lebih mementingkan manfaat dari produk tersebut.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya
Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan
sebuah penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dan materi yang
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digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian
terdahulu yang dipakai sebagai rujukan pada penelitian ini adalah:
Amilia dan Asmara (2017) dalam penelitiannya yang berjudul
“Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan
Pembelian Handphone Merek Xiaomi di Kota Langsa” penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap
keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di Kota Langsa. Dari analisis
data diperoleh bahwa dari uji t didapatkan hasil citra merek, harga, dan kualitas
produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
handphone Xiaomi di Kota Langsa dan dari uji F didapatkan hasil bahwa citra
merek, harga, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian handphone Xiaomi di Kota Langsa. Dari
analisis koefisien determinasi didapatkan hasil bahwa citra merek, harga, dan
kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian handphone Xiaomi di
Kota Langsa.
Achidah, Warso dan Hasiolan (2016) dalam penelitiannya yang
berjudul “ Pengaruh Promosi, Harga, dan Desain terhadap Keputusan
Pembelian Sepeda Motor Mio GT” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh promosi, harga dan desain terhadap keputusan pembelian sepeda
motor Yamaha mio gt , Berdasarkan analisis secara parsial hasil penelitian
membuktikan bahwa semua variabel independen (promosi, harga dan desain)
mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu keputusan
pembelian motor Yamaha mio gt di weleri-kendal. Artinya menurut konsumen,
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ketiga variabel independen tersebut dianggap penting ketika akan membeli
motor yamha mio GT di wilayah Weleri Kendal. Berdasarkan pengujian secara
simultan hasil peneliti membuktikan bahwa semua variabel independen
(Promosi, harga dan desain) secara simultan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian dan
berdasarkan hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa dari semua
variabel independen (promosi, harga dan desain) itu berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian.
Gifani dan Syahputra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul
“Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian produk Smartphone
Oppo pada Mahasiswa Universitas Telkom” penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis bagaimana citra merek terhadap keputusan
pembelian konsumen pada produk smartphone Oppo. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-kausalitas.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode NonProbabilty Sampling jenis Purposive Sampling, dengan jumlah responden
sebanyak 100 orang yaitu mahasiswa Universitas Telkom yang menggunakan
smartphone Oppo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa citra merek smartphone Oppo masuk ke dalam kategori
baik, keputusan pembelian konsumen pada smartphone Oppo sudah baik. Hasil
uji hipotesis secara parsial (uji t), didapatkan hasil bahwa citra merek
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berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk smartphone
Oppo.
Defriansyah, Daud dan Nailis (2016) dalam penelitiannya yang judul
“Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan
Pembelian Smartphone Samsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh citra merek, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian
smartphone Samsung secara parsial dan secara simultan. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Kuesioner dibagikan
kepada mahasiswa Sriwijaya Indralaya sekitar 100 responden. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji F
dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra merek dan kualitas
produk secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian smartphone Samsung dan Secara parsial diketahui bahwa
variabel harga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian smartphone Samsung. Sedangkan variabel citra merek dan kualitas
produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian
smartphone Samsung.
Buyung, Mandey dan sumarauw (2016) dalam penelitiannya yang
berjudul “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga terhadap
Keputusan Pembelian produk Semen Tiga Roda di Toko Lico". Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh citra merek,
kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk semen di
Toko Lico. Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif yang bersumber dari
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data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan bersumber dari hasil
pengamatan langsung di lokasi penelitian. Teknik analisis data menggunakan
regresi linier berganda. Hasil penelitian menujukkan bahwa variabel citra
merek dan kualitas produk secara simultan (bersama-sama) berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian produk Semen Tiga Roda dan Secara
parsial diketahui bahwa variabel harga tidak mempunyai pengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian produk Semen Tiga Roda. Sedangkan variabel
citra merek dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian produk Semen Tiga Roda.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti menggunakan
hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai refrensi untuk menyelesaikan
penelitian ini, yang mana penelitian sebelumnya membahas mengenai citra
merek, kualitas produk, desain, promosi dan harga yang menjadi variabel bebas
(Independent variable) dan menggunakan keputusan pembelian sebagai
variabel terikat (Dependent variable). Untuk membedakan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengkombinasikan variabel citra
merek, kualitas produk dan harga sebagai variabel bebas (independent
variable) dan menggunakan variabel keputusan pembelian sebagai variabel
terikat (Dependent variable). Dengan memilih perusahaan Eiger sebagai objek
penelitian, yang mana penelitian ini difokuskan pada konsumen yang
menggunakan produk merek Eiger.
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2.3 Kerangka Pikir
2.3.1 Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian
Citra merek berperan penting dalam memberikan kontribusi
dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.
Merek menjadi identitas tersendiri bagi suatu produk. Penetapan merek
yang baik akan menimbulkan citra merek yang kuat dibenak konsumen.
Karena merek yang sudah melekat di hati konsumen merupakan asset
yang paling berharga bagi perusahaan. Dengan mempertahankan
keunggulan citra merek yang di miliki sebenarnya perusahaan
menginginkan terdapat sikap konsumen yang selalu menyukai merek,
menunjukkan perilaku yang loyal terhadap merek tersebut sehingga
menimbulkan sikap puas akan merek tersebut dan juga berkomitmen
terhadap merek tersebut. Hal ini merupakan aspek penting dalam
keputusan pembelian.
2.3.2 Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian
Kualitas produk terhadap keputusan pembelian sangat erat
kaintannya. Konsumen pasti ingin mendapatkan produk yang sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Produk yang berkualitas yaitu
produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga
akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk
tersebut. Kualitas dari sebuah produk merupakan salah satu
pertimbangan penting konsumen dalam pengambilan keputusan
pembelian. Memberikan kualitas produk yang tinggi merupakan
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kewajiban perusahaan untuk mengapai tujuannya. Kualitas produk yang
baik membuat konsumen cenderung melakukan keputusan pembelian,
namun jika kualitas produk tersebut jelek maka kemungkinan konsumen
tidak akan melakukan keputusan pembelian produk tersebut. Penjualan
produk dengan kualitas yang bagus, orisinil, resmi akan meningkatkan
kepercayaan konsumen dalam hal keandalan produk. Dengan demikian
konsumen akan melakukan keputusan pembelian.
2.3.3 Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian
Harga menjadi salah satu faktor yang paling menentukan
keputusan akhir karena harga mejadi pertimbangan konsumen dalam
memilih suatu produk. Kesesuaian harga dengan kualitas produk harus
seimbang agar produk-produk yang ditawarkan dapat diterima oleh
konsumen. Karena harga yang seimbang dengan kualitas produk akan
mendorong pertimbangan konsumen untuk memutuskan melakukan
pembelian.
2.3.4 Pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga terhadap
keputusan pembelian
Salah satu strategi untuk menarik konsumen diprioritaskan pada
faktor citra merek, kualitas produk, dan harga sebagai salah satu pemicu
keputusan pembelian pada konsumen. Citra merek, kualitas produk, dan
harga merupakan unsur penting dari strategi pemasaran. Citra merek
yang kuat dan kualitas produk yang handal, serta mampu memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen, maka dapat diharapkan penjualan
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produk akan terus meningkat, hal tersebut juga dipengaruhi oleh harga
yang ditawarkan, harga yang sesuai dengan kualitas produk yang
ditawarkan

akan

mendorong

pertimbangan

konsumen

dalam

menentukan pilihan. Perusahaan harus bisa melihat apa yang diinginkan
konsumen sehingga dapat memilih strategi yang baik. Penetapan citra
merek yang baik memungkinkan konsumen untuk melakukan proses
pembelian produk tertentu yang dibutuhkan. Begitu juga dengan kualitas
produk, produk yang ditawarkan harus memiliki kualitas produk yang
baik dan sesuai dengan harga yang ditawarkan sehingga dapat memenuhi
selera konsumen. Citra merek, kualitas produk dan harga merupakan
salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Citra merek akan menjadi salah satu pilihan konsumen untuk
menggunakan produk tersebut, sedangkan kualitas produk dengan harga
yang ditawarkan akan memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi
konsumen.
Berdasarkan penyususunan tinjauan pustaka yang diajukan pada
penelitian ini, maka dibuat model penelitian bahwa sikap yang
dipengaruhi oleh variabel citra merek, kualitas produk, dan harga
sehingga berimplikasi terhadap keputusan pembelian seperti pada model
di bawah ini:
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Citra Merek
(X1)
H1 (+)
Kualitas Produk
H2 (+)

(X2)

H3 (-)

Harga
(X3)

H4 (+)
Gambar II.1
Kerangka pikir
Keterangan:
X1 = Citra Merek
X2 = Kualitas Produk
X3 = Harga
Y = Keputusan Pembelian
H1 = Pengaruh terhadap X1 terhadap Y
H2 = Pengaruh X2 terhadap Y
H3 = Pengaruh X3 terhadap Y
H4 = pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y

Keputusan Pembelian
(Y)

43

2.4 Hipotesis Penelitian
Menurut Sugiyono (2008), bahwa hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu masalah
penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1 = Diduga citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian produk merek Eiger.
H2 = Diduga kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian produk merek Eiger.
H3 = Diduga harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian produk merek Eiger.
H4 = Diduga antara citra merek, kualitas produk dan harga berpengaruh positif
dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian produk
merek Eiger.

