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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

menyusun penulisan ini. Dalam penelitian ini penelitian terdahulu yang dipakai 

adalah penelitian dengan tema yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Ritawati Raharjani (2001) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Ikan Arwana 

Super Red di Pasar Minggu Jakarta Selatan” (Institut Pertanian Bogor)”. Variabel 

dependen dalam penelitian terdahulu adalah keputusan pembelian, sedangkan 

variabel independen adalah pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, dan promosi. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel pendidikan, 

penghasilan, harga, kualitas, dan promosi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial dan simultan terhadap perilaku konsumen dalam 

pembelian ikan arwana super red di Pasar Minggu Jakarta Selatan. 

Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, terdapat persamaan 

dan perbedaan, yaitu : 

Perbedaan : Peneliti terdahulu 

- Lokasi di Pasar Minggu Jakarta Selatan. 

- Variabel bebas yang digunakan pendidikan, penghasilan, harga, 

kualitas, dan promosi. 
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Persamaan :  

- Sama-sama mempunyai variabel terikat keputusan pembelian. 

- Alat analisis menggunakan analisis regresi berganda.  

B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

  Menurut Swastha dan Handoko (2000;179) perilaku konsumen 

 (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan 

 individu yang  secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

 mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya 

 proses pengambilan keputusan pada persiapan dan menentukan 

 kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Mowen (2002;112) 

 perilaku konsumen adalah studi tentang unit  pembelian (buying unit) dan 

 proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan 

 pembuangan, barang, jasa, pengalaman serta ide-ide. 

  Dengan adanya konsumen yang sangat beragam dalam usia, 

 pendapatan, dan selera, maka sebagai pengusaha harus memahami 

 konsumen yang beragam agar dapat mengembangkan produk sesuai 

 dengan kebutuhan konsumen (Kotler, 2000;182). Banyak faktor yang 

 mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan akhir yaitu 

 membeli suatu produk, karena pada umumnya manusia sangat rasional dan 

 memanfaatkan sistmematis informasi yang tersedia untuk mereka (Basu 

 Swasta dan Irawan, 2001;235).  
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  Konsumen membuat sejumlah keputusan setiap hari. Hampir 

 seluruh perusahaan meneliti pengambilan keputusan pembelian konsumen 

 secara mendetail tentang apa yang dibeli, dimana membeli, bagaimana 

 cara dan seberapa banyak, kapan dan mengapa mereka membeli. Namun 

 mempelajari mengenai alasan perilaku pembelian konsumen tidaklah 

 mudah, jawaban sering kali tersembunyi jauh di dalam benak konsumen. 

  Pertanyaan kunci bagi pemasar adalah bagaimana konsumen 

 menanggapi usaha pemasaran yang mungkin digunakan oleh 

 perusahaan. Titik awal  adalah model perilaku pembelian yang berupa 

 rangsangan-tanggapan yang disajikan pada Gambar 2.1. Gambar ini 

 menunjukkan bahwa pemasaran dan rangsangan lain akan masuk ke 

 dalam “kotak hitam” konsumen dan  menghasilkan tanggapan tertentu. 

 Pemasar harus mencari tahu apakah  yang ada dalam kotak hitam pembeli. 

 Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

  

     

      

 

 Sumber : Kotler (2001;200) 

  Rangsangan pemasaran terdiri dari empat bauran pemasaran : 

 produk, harga, distribusi, dan promosi. Rangsangan lain meliputi kekuatan 

 dan kejadian penting di lingkungan konsumen : ekonomi, teknologi, 

 politik, dan budaya. Semua input tersebut masuk ke dalam kotak hitam 

Pemasaran dan 

rangsangan lain : 

Pemasaran lainnya 

Produk   Ekonomi 

Harga   Teknologi 

Tempat  Politik 

Promosi  Budaya 

 

 

 

Kotak hitam pembeli : 

Karakteristik         Proses 

pembeli :        pengambilan 

- Kebudayaan        keputusan  -

- Sosial                     pembeli 

- Pribadi 

- Psikologis 

Tanggapan pembeli : 

Pilihan produk 

Pilihan merek 

Pilihan dealer 

Penetapan waktu 

pembelian 

Jumlah pembelian 
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 pembeli, dimana input itu akan diubah menjadi tanggapan pembeli yang 

 dapat diobservasi : pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer, waktu 

 pembelian, dan jumlah pembelian. 

  Pemasar ingin memahami bagaimana rangsangan itu diubah 

 menjadi tanggapan dalam kotak hitam konsumen, yang terdiri dari bagian. 

 Yang pertama, karakteristik pembeli mempengaruhi bagaimana dia 

 mempersepsikan dan bereaksi terhadap rangsangan. Kedua proses 

 pengambilan keputusan pembelian itu sendiri mempengaruhi perilaku 

 pembeli. 

 Pembelian konsumen juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

 budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Sebagian besar dari faktor-faktor  

 itu tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, namun mereka harus 

 mempertimbangkannya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut 

Kotler (2002;203), adalah: 

a) Faktor-faktor Kebudayaan 

Faktor-faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. 

1) Kebudayaan 

Kebudayaan adalah penyebab dasar keinginan dan perilaku 

konsumen. Perilaku manusia sebagian besar merupakan hasil 

proses belajar. Sewaktu tumbuh dalam suatu masyarakat, seoarang 
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anak belajar mengenai nilai persepsi, keinginan, dan perilaku dasar 

dari keluarga dan lembaga penting lainnya.  

2) Sub-budaya 

Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub-budaya 

yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang 

khas untuk perilaku anggotanya. 

3) Kelas sosial 

Semua masyarakat menampilkan lapisan-lapisan sosial. 

Lapisan-lapisan sosial ini kadang berupa sebuah sistem kasta 

dimana para anggota kasta yang berbeda memikul peranan tertentu 

dan mereka tidak dapat mengubah keanggotaan kastanya. 

b) Faktor Sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, status dan peranan sosial. 

1) Kelompok Referensi 

Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai 

kelompok. Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah 

kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. 

2) Keluarga 

Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang 

kuat terhadap perilaku pembeli. Keluarga dalam kehidupan 

membeli dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni keluarga 
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sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua dan keluarga 

sebagai sumber keturunan, yakni pasangan suami-istri beserta 

anak-anaknya. Keluarga adalah organisasi konsumen pembeli yang 

terpenting dalam masyarakat dan telah diteliti secara luas. 

3) Status dan Peran 

Kedudukan seseorang dapat dijelaskan melalui pengertian 

peranan dan status. Setiap peranan membawa satu status yang 

mencerminkan penghargaan umum yang diberikan oleh 

masyarakat. 

c) Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri 

kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaannya, 

kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

1) Usia dan tahap daur hidup 

Seseorang membeli suatu barang dan jasa yang berubah-

ubah selama hidupnya. Para pemasar sering menetapkan pasar 

sasaran mereka berupa kelompok-kelompok dari tahap kehidupan 

tertentu dan mengembangkan produk dan rencana pemasaran yang 

tepat bagi kelompok tersebut. 

2)  Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh 

pekerjaannya. Para pemasar mencoba mengidentifikasi kelompok-
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kelompok pekerjaan atau jabatan yang memiliki kecenderungan 

minat di atas rata-rata dalam produk dan jasa mereka. 

3) Kondisi Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya 

terhadap pilihan produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan milik kekayaan, 

kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran di 

banding menabung. 

4) Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam 

dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, 

minat, pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan 

“keseluruhan pribadi” yang berinteraksi dengan seseorang. 

5) Kepribadian 

Setiap seseorang mempunyai kepribadian yang berbeda-

beda yang akan mempengaruhi perilaku pembeli. Yang dimaksud 

dengan kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan 

seseorang, yang menyebabkan terjadinya jawaban yang secara 

relatif tetap dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

d) Faktor Psikologis 

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan 

sikap. 
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1) Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Suatu kebutuhan menjadi satu dorongan apabila kebutuhan itu 

muncul hingga mencapai taraf intensitas yang cukup. Motif adalah 

suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk mengarahkan 

seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap kebutuhan 

tersebut. 

2) Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu 

perbuatan. Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu 

adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang 

dihadapinya. Dua orang yang mengalami keadaan dorongan yang 

sama dan tujuan situasi yang sama mungkin akan berbuat sesuatu 

yang berbeda karena mereka menanggapi situasi secara berbeda 

pula. 

3) Belajar 

Seseorang yang berbuat akan belajar. Belajar 

menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu 

yang bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia 

diperoleh dengan mempelajarinya. 

4) Kepercayaan dan Sikap 

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh 

kepercayaan dan sikap. Hal ini selanjutnya mempengaruhi tingkah 
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laku membeli mereka. Kepercayaan adalah suatu gagasan 

deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Sikap 

menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak 

baik, perasaan-perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat 

yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa obyek atau 

gagasan. 

2. Harga 

Harga menurut Kotler (2001;430) adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga 

adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat 

dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Sedangkan 

menurut Swasta (2001;68), harga merupakan sejumlah uang (ditambah 

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. 

Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan penerimaan, semua elemen lain merupakan biaya. Harga 

juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling 

fleksibel. Tidak seperti fitur produk dan kesepakatan dengan saluran 

pemasaran, harga dapat diubah dengan cepat. Pada waktu yang sama, 

penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah nomor satu yang 

dihadapi oleh para pemasar. 
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Keputusan-keputusan penetapan harga oleh perusahaan 

dipengaruhi baik oleh faktor-faktor internal maupun faktor-faktor 

lingkungan eksternal perusahaan. 

Gambar 2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Harga 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2001;434) 

1. Faktor-faktor Internal yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan 

Harga 

a) Tujuan-tujuan Pemasaran 

  Sebelum menetapkan harga perusahaan harus memutuskan 

strategi produknya. Jika perusahaan itu telah memilih pasar 

sasaran dan melakukan positioning secara hati-hati, maka 

strategi bauran pemasarannya, termasuk harga akan mudah. 

Pada waktu yang sama, perusahaan bisa mengejar tujuan-

tujuan tambahan. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin 

mudah perusahaan tersebut menetapkan harga.  

 Sejumlah perusahaan menetapkan kelangsungan hidup 

sebagai tujuan utama mereka jika mereka menghadapai 

Faktor-faktor 

Internal: 

Tujuan pemasaran 

Strategi bauran 

pemasaran 

Biaya 

Pertimbangan 

keorganisaian 

 

 

 

Keputusan 

penetapan 

harga 

Faktor-faktor eksternal: 

Sifat pasar dan 

permintaan 

Persaingan 

Faktor-faktor lingkungan 

lain (perekonomian, 

pedagang perantara, 

pemerintah) 
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kesulitan-kesulitan seperti kelebihan kapasitas, persaingan 

ketat, atau perubahan-perubahan keinginan-keinginan 

konsumen. Banyak perusahaan menggunakan maksimalisasi 

laba sekarang sebagai sasaran penetapan harga. Mereka 

memperkirakan berapa permintaan dan biaya pada harga-

harga yang berbeda dan memilih harga yang menghasilkan 

laba. 

 Perusahaan lain ingin mendapatkan kepemimpinan pangsa 

pasar. Mereka percaya bahwa perusahaan yang memiliki  

pangsa pasar terbesar akan menikmati biaya terendah dan laba 

jangka panjang terbesar. Perusahaan dapat memutuskan untuk 

meraih kepemimpinan kualitas produk. Keputusan tersebut 

umumnya menghendaki penetapan harga yang tinggi untuk 

sebuah kualitas yang lebih tinggi. 

b) Strategi Bauran Pemasaran 

 Keputusan-keputusan harga harus dikoordinasikan dengan 

keputusan-keputusan desain produk, distribusi, dan promosi 

untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan 

efektif. Berbagai keputusan yang dibuat untuk variabel-

variabel bauran pemasaran lain bisa mempengaruhi berbagai 

keputusan penetapan harga. 
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c) Biaya  

 Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal 

yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian. Oleh karena itu, setiap perusahaan pasti menaruh 

perhatian besar pada struktur biaya tetap dan variabel serta 

jenis-jenis biaya lainnya. 

d) Pertimbangan-pertimbangan Organisasional 

Manajemen harus memutuskan siapa di dalam organisasi 

tertentu yang harus menetapkan harga. Perusahaan menangani 

penentuan harga dalam berbagai cara. 

2. Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Keputusan Penetapan 

Harga 

a) Pasar dan Permintaan 

 Pasar dan permintaan menjadi batas tertinggi harga. 

Konsumen akan menyeimbangkan harga produk atau jasa 

dengan manfaat dari memiliki barang tersebut. Harga dan 

permintaan akan berubah-ubah mengikuti jenis pasar yang 

berbeda-beda dan bagaimana persepsi pembeli terhadap harga 

mempengaruhi keputusan penetapan harga. 

b) Pesaing  

 Faktor eksternal lain yang mempengaruhi keputusan-

keputusan penetapan harga adalah harga pesaing serta reaksi 

yang mungkin dilakukan oleh pesaing atas langkah-langkah 
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penetapan harga yang dilakukan perusahaaan. Konsumen yang 

sedang mempertimbangkan untuk membeli produk akan 

mengevaluasi harga dan nilai dengan membandingkan dengan 

produk-produk sebanding. 

c) Faktor-faktor Eksternal Lain 

 Faktor ekonomi akan mempengaruhi keputusan penetapan 

harga karena faktor tersebut mempengaruhi biaya maupun 

persepsi konsumen. Pemerintah adalah pemberi pengaruh 

eksternal penting lain pada keputusan-keputusan penetapan 

harga.  

Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat 

melakukan pembelian. Sebagian konsumen bahkan mengidentifikasi 

harga dengan nilai. Harga dapat menunjukkan kualitas merek dari 

suatu produk, dimana konsumen mempunyai anggapan bahwa harga 

yang mahal biasanya mempunyai kualitas yang baik. Konsumen 

mempunyai anggapan adanya hubungan yang positif antara harga dan 

kualitas suatu produk, maka mereka akan membandingkan antara 

produk yang satu dengan produk yang lainnya, dan barulah konsumen 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. 

Harga merupakan salah satu atribut penting yang dievaluasi 

oleh konsumen, sehingga para pemasar perlu untuk benar-benar 

memahami peran tersebut dalam mempengaruhi konsumen. Harga 

sebagai atribut dapat diartikan bahwa harga merupakan konsep 



20 

 

keanekaragaman yang memiliki arti berbeda bagi tiap konsumen, 

tergantung karakteristik konsumen, situasi dan produk (Mowen dan 

Minor, 2002;384). Murah atau mahalnya suatu produk sangat relatif 

sifatnya. Untuk mengatakannya perlu terlebih dahulu dibandingkan 

dengan harga produk serupa yang diproduksi atau dijual perusahaan 

lain. 

Perusahaan perlu memonitor harga yang ditetapkan oleh para 

pesaing agar harga yang ditentukan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi 

atau sebaliknya, sehingga harga yang ditawarkan dapat menimbulkan 

keinginan konsumen untuk melakukan pembelin. Banyak hal yang 

berkaitan dengan harga yang melatarbelakangi mengapa konsumen 

memilih suatu produk untuk dimiliknya.  

Konsumen memilih suatu produk tersebut karena benar-benar 

ingin merasakan nilai dan manfaat dari produk tersebut, karena melihat 

kesempatan memiliki produk tersebut dengan harga yang lebih murah 

dari biasanya sehingga lebih ekonomis, kerena ada kesempatan untuk 

mendapatkan hadiah dari pembelian produk tersebut, atau karena ingin 

dianggap konsumen lain bahwa tahu banyak tentang produk tersebut 

dan ingin dianggap loyal. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi 

(Tjiptono, 2002;101). Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga 

dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh 
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manfaat yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan 

demikian adanya dapat membantu para pembeli untuk memutuskan 

cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis 

barang. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang 

tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.   

Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam 

mendidik konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Hal 

ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. 

Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. Berdasarkan dari bahasan tersebut 

di atas dapat dikatakan bahwa harga yang dipatok secara rasional dan 

sepadan dengan manfaat produk yang diberikan dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. 

3. Kualitas Produk 

Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya (Kotler, 2001;337). 

Suatu produk harus memiliki kualitas yang bagus agar produk tersebut 

dapat menarik minat konsumen dalam membeli. Menurut Kotler 

(2001;342) produk konsumen adalah semua produk yang dibeli oleh 

konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi. Para pemasar 
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umunya mengklasifikasikan produk berdasarkan cara konsumen 

membelinya. Produk konsumen meliputi empat kategori, yaitu : 

1. Produk Sehari-hari 

Produk sehari-hari adalah produk yang dibeli konsumen secara 

teratur, cepat, dan dengan perbandingan dengan produk lain yang 

minimal serta usaha untuk mendapatkan produk tersebut juga 

minimal. 

2. Produk Belanja 

Produk belanja adalah barang yang frekuensi pembeliannya tidak 

sesering produk sehari-hari dan dalam pembeliannya konsumen 

melakukan perbandingan dengan produk lain berdasarkan 

kecocokan, kualitas, harga, model, gaya dan warna. 

3. Produk Khusus 

Produk khusus adalah produk konsumen yang mempunyai 

karakteristik dan identifikasi merek yang unik sehingga kelompok 

pembeli cukup seignifikan bersedia melakukan usaha pembelian 

yang khusus. 

4. Produk Yang Tidak Dicari 

Produk yang tidak dicari adalah produk konsumen yang konsumen 

tidak mengetahui ataupun mengetahuinya tetapi biasanya tidak 

terpikirkan untuk membeli produk tersebut. 

Saat ini para pemasar tidak lagi hanya bersaing dengan produk 

yang dihasilkan saja, tapi lebih banyak bersaing dalam aspek kualitas 
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tambahan pada produknya. Menurut Kotler (2001;338), tingkatan 

produk terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu : 

1. Produk Inti (core product) 

Tingkatan yang paling mendasar adalah produk inti (core product), 

tingkatan ini menjawab pertanyaan apa yang benar-benar dibeli 

konsumen. Dalam menjual produk, para pemasar harus lebih dulu 

mendefinisikan manfaat inti yang akan diberikan oleh produk 

kepada konsumennya. 

2. Produk Aktual (actual product) 

Setelah menentukan produk inti harus membangun produk 

aktualnya diberbagai posisi yang dekat dengan produk inti. Produk 

aktual tersebut minimal harus mempunyai lima sifat : tingkatan 

kualitas, fitur, desain, merek dan kemasan. 

3. Produk Tambahan (augmented product)  

Sebuah produk harus membangun produk tambahan (augmented 

product) disekitar produk inti dan aktual dengan menawarkan 

layanan dan manfaat tambahan bagi konsumen. 

Menurut Kotler (2001;347) kualitas produk adalah kemampuan 

suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya 

tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta 

atribut lainnya. Sedangkan menurut Mowen dan Minor kualitas produk 

(product quality) didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan 

atas kebaikan kinerja barang atau jasa. Kebanyakan produk disediakan 
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pada satu diantara empat tingkatan kualitas yaitu : kualitas rendah, 

kualitas rata-rata sedang, kualitas baik dan kualitas sangat buruk.  

Dalam persaingan yang ketat seperti sekarang ini, perusahaan 

dituntut untuk menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai 

nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk pesaing. Kualitas 

merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pembeli 

sebelum membeli suatu produk. Perusahaan harus memiliki kualitas 

yang baik atau sesuai dengan harga yang ditawarkan ketika menjual 

produk maupun jasa di dalam menjalankan suatu bisnis. Menurut 

Kotler (2001;348) kualitas produk memiliki dua dimensi yaitu tingkat 

dan konsistensi. 

1) Dimensi tingkat kualitas 

Kualitas kinerja. Kualitas kinerja merupakan kemampuan produk 

untuk  melaksanakan fungsinya. 

2) Konsistensi kualitas 

Kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian merupakan bebas dari 

kerusakan maupun konsisten dalam memberikan kinerja yang 

ditargetkan. 

Kualitas produk dibentuk oleh beberapa indikator antara lain 

kemudahan penggunaan, daya tahan, kejelasan fungsi, keragaman 

ukuran produk, dan lain–lain Zeithalm (1998) dalam (Nugroho Setiadi 

2003;268). Dengan kualitas yang baik dan terpercaya, maka sebuah 

produk akan mudah tertanam di dalam benak konsumen, karena 



25 

 

konsumen bersedia untuk membayar sejumlah uang untuk membeli 

produk yang berkualitas.  

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 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 harga yang wajar maka konsumen tidak akan 

berpikir panjang untuk melakukan pembelian terhadap produk. 

Kualitas mempunyai arti sangat penting dalam keputusan 

pembelian konsumen. Apabila kualitas produk yang dihasilkan baik 

maka konsumen cenderung melakukan pembelian ulang sedangkan 

bila kualitas produk tidak sesuai dengan yang diharapkan maka 

konsumen akan mengalihkan pembeliannya pada produk sejenis 

lainnya. Sering kali dibenak konsumen sudah terpatri bahwa produk 

perusahaan tertentu jauh lebih berkualitas daripada produk pesaing dan 

konsumen akan membeli produk yang mereka yakini berkualitas. 

Meskipun konsumen mempunyai persepsi yang berbeda terhadap 

kualitas produk, tetapi setidaknya konsumen akan memilih produk 

yang dapat memuaskan kebutuhannya. 
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Konsumen senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja 

suatu produk, hal ini dapat dilihat dari kemampuan produk 

menciptakan kualitas produk dengan segala spesifikasinya sehingga  

dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap 

produk tersebut. 

4. Keputusan Pembelian 

a) Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Engel et. Al (2000;192) keputusan pembelian adalah 

proses merumuskan berbagai alternatif tertentu untuk melakukan 

pembelian. Sedangkan menurut Zeithalm (1988) dalam (Nugroho 

Setiadi, 2003;184) keputusan pembelian merupakan keputusan 

konsumen untuk membeli suatu produk setelah sebelumnya 

memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk itu dengan 

mempertimbangkan informasi–informasi yang ia ketahui dengan 

realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya.  

Berdasarkan tujuan pembelian ,konsumen dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu konsumen akhir 

(individual) dan konsumen organisasional (konsumen industrial, 

konsumen bisnis). Konsumen akhir terdiri atas individu atau rumah 

tangga yang tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri atau untuk konsumsi.  

Konsumen organisasional terdiri atas organisasi, pemakai 

industri, pedagang, dan lembaga non profit yang tujuan pembeliannya 
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adalah untuk keperluan bisnis (memperoleh laba. Pada umumnya 

manusia bertindak rasional dan mempertimbangkan segala jenis 

informasi yang tersedia dan mempertimbangkan segala sesuatu yang 

mungkin bisa muncul dari tindakannya sebelum melakukan sebuah 

perilaku tertentu. 

Pemasar harus melihat lebih jauh bermacam-macam faktor 

yang mempengaruhi para konsumen dan mengembangkan pemahaman 

mengenai cara konsumen melakukan keputusan pembelian 

(Kotler,2002;210). Kita dapat membedakan lima peran yang 

dimainkan orang dalam keputusan pembelian : 

1. Pencetus : orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk 

membeli produk atau jasa. 

2. Pemberi pengaruh : orang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan. 

3. Pengambil keputusan : orang yang mengambil keputusan mengenai 

setiap komponen keputusan pembelian, apakah membeli atau tidak, 

bagaimana cara membeli, dan dimanakah akan membeli. 

4. Pembeli : orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. 

5. Pemakai : seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa tertentu. 

Para pemasar harus melihat lebih jauh bermacam-macam faktor 

yang mempengaruhi para konsumen dan mengembangkan pemahaman 

mengenai cara konsumen melakukan keputusan pembelian. Menurut 
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Kotler (2002;224) ada lima tahap dalam proses pengambilan keputusan 

yang dilalui : 

1) Pengenalan Masalah 

Merupakan suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan 

keadaan yang  diinginkan. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh 

rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Proses 

pembelian diawali dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Jika kebutuhan tersebut diketahui, maka konsumen akan segera 

memahami kebutuhan yang belum perlu segera dipenuhi atau 

masih bisa ditunda pemenuhannya serta kebutuhan yang sama-

sama harus segera dipenuhi. 

2) Pencarian Informasi 

Pada tahap ini pembeli mulai mencari dan mengumpulkan 

informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi dapat 

diperoleh konsumen dari berbagai sumber, yaitu : 

a. Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan) 

b. Sumber niaga (periklanan, penjual, pameran) 

c. Sumber umum (media massa, oraganisasi konsumen) 

d.Sumber pengalaman (pernah menangani, menguji, 

mempergunkan suatu produk. 

3) Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan melakukan penilaian terhadap beberapa 

informasi yang telah dikumpulkan. Konsumen akan memberikan 
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perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan manfaat yang 

memenuhi kebutuhan. 

4) Keputusan Membeli  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek 

dalam kumpulan pilihan. Pada umumnya, keputusan membeli 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. 

5) Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap ini sangat ditentukan oleh pengalaman konsumen 

dalam  mengkonsumsi produk yang ia beli. Setelah pembelian akan 

mengalami kepuasan atau ketidakpuasaan kemudian melakukan 

tindakan untuk mendapatkan perhatian dari pasar. 

Gambar 2.3 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 Konsumen 

 

 

  Sumber : Kotler (2002;224) 

b) Jenis-jenis Tingkah Laku Keputusan Pembelian 

Perilaku keputusan pembelian sangat berbeda untuk masing-

masing produk. Keputusan yang lebih kompleks biasanya melibatkan 

peserta pembelian dan pertimbangan pembeli yang lebih banyak. 

Menurut (Kotler, 2000;221), perilaku keputusan pembelian terbagi 

menjadi empat jenis, yaitu : 
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1) Perilaku pembelian kompleks 

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ketika 

mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan 

yang signifikan antar merek. Konsumen mungkin sangat terlibat 

ketika produk itu mahal, beresiko, jarang dibeli, dan sangat 

memperlihatkan eskpresi diri. Umumnya konsumen harus 

mempelajari banyak hal tentang kategori produk. 

2) Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan 

Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan terjadi 

ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, 

jarang dilakukan, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit 

perbedaan antar merek. Setelah pembelian, konsumen mungkin 

mengalami ketidaknyamanan pasca pembelian ketika mereka 

mengetahui kerugian tertentu dari merek yang dibeli atau 

mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli. 

3) Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi ketika dalam keadaan 

keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. 

Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori 

produk ini, mereka hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek. 

Jika mereka terus mengambil merek yang sama, hal ini lebih 

merupakan kebiasaan dari pada loyalitas yang kuat terhadap 
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sebuah merek. Konsumen seperti ini memiliki keterlibatan rendah 

dengan sebagian besar produk murah yang sering dibeli. 

4) Perilaku pembelian mencari keragaman 

Perilaku pembelian mencari keragaman dalam situasi yang 

mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah, tetapi 

anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam kasus ini, 

konsumen sering melakukan banyak pertukaran merek. Pemimpin 

pasar akan mencoba mendorong perilaku pembeli kebiasaan 

dengan mendominasi ruang rak, membuat rak tetap penuh, dan 

menjalankan iklan untuk mengingatkan konsumen sesering 

mungkin. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan 

merek. Peralihan merek terjadi karena mencari variasi dan 

bukannya karena ketidakpuasan. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu pengaruh harga (X1) dan kualitas produk (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y). Suatu keputusan pembelian dapat terjadi karena harga 

yang kompetitif dan adanya kualitas produk yang unggul. 

Harga akan mempengaruhi keputusan pembelian apabila harga suatu 

produk tersebut terjangkau, memliki daya saing dan sesuai dengan kualitas 

(Kotler, 2001;433). Harga ikan Koi dikategorian dalam beberapa ukuran kriteria, 

secara umum ikan Koi yang memiliki bentuk, warna, dan corak yang indah akan 

berharga mahal. Kemudian kualitas produk, apabila suatu produk mampu untuk 
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memenuhi kebutuhan konsumen, maka konsumen akan memutuskan untuk 

membeli produk tersebut (Kotler 2001;347). Kualitas ikan Koi tergantung dari 

ukuran, bentuk, keseimbangan pola, kejernihan atau ketajaman warna kulit yang 

baik, sehingga konsumen bisa menilai bahwa ikan Koi bebas dari cacat dan akan 

mempunyai daya tahan hidup yang lama. Hubungan itu dapat dilihat dalam 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian Pengaruh Harga dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Ikan Koi 

D. Hipotesis  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2004;51). Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Harga dan kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian ikan Koi pada CV Isaku Koi Farm Blitar. 

2. Harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian ikan Koi pada CV Isaku Koi Farm Blitar. 
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