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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaitkan antara variable 

kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

1 Nama Peneliti  Ika Putri Iswayanti (2010) 

 Judul Penelitian  

 

“Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Harga, 

dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian”. (Studi pada 

rumah makan “Soto Angkring Mas Boed” di Semarang). 

 Variabel  

 

Variabel independen: Kualitas produk, Kualitas Layanan, 

Harga, Tempat Variabel dependen: Keputusan Pembelian  

 Alat analisis  Regresi  linier berganda  

 Hasil Penelitian  

 

Berdasarkan hasil uji analisis faktor regresi linear berganda, 

maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Produk, kualitas 

layanan, harga dan tempat berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

2 Nama Peneliti  Stephani Rebeka Larosa (2010) 

 Judul Penelitian  

 

Analisis pengaruh harga, kualitas produk, dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian. (studi kasus pada warung-warung 

makan di sekitar Simpang Lima Semarang) 

 Variabel  

 

Variabel independen: Harga, Kualitas Produk, Lokasi  

Variabel dependen: Keputusan Pembelian.  
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 Alat analisis  Regresi linier berganda  

 Hasil Penelitian  

 

Berdasarkan hasil uji analisis faktor regresi linear berganda, 

maka dapat disimpulkan bahwa, Harga, kualitas produk, dan 

lokasi berepengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

  

Landasan penelitian di atas dijadikan acuan untuk penulisan penulisan 

penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian di atas ada persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu pada 

penelitian (Ika Putri Iswayanti) adalah menggunakan variabel kualitas produk, 

yang membedakan obyek penelitian bila dahulu penelitiannya adalah rumah 

makan “Soto Angkring Mas Boed” di Semarang, penelitian sekarang meneliti 

pelanggan warung kopi Waris. 

 Sedangkan persamaan penelitian terdahulu (Stephani Rebeka 

Larosa) adalah sama-sama menggunalan variabel kualitas produk dan lokasi, 

yang membedakan obyek penelitian bila dahulu penelitiannya pada warung-

warung makan di sekitar Simpang Lima Semarang), sekarang menggunakan 

pelanggan warung kopi Waris. 

B. Landasan Teori 

a. Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan 

konsep, harga, promosi dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan 

organisaasi (Lamb, dkk 2001). Menurut Stanton pemasaran adalah sesuatu 

yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk 
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merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang bias memuaskan kebutuhan pemneli 

aktual maupun potensial. 

Definisi pemasaran adalah proses sosial dimana dengan proses itu 

individu dan kelompok mendapatakan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yan bernilai dengan pihak lain (Kotler, 

2005:10). 

b. Produk 

Pengertian produk ( product ) menurut Kotler & Armstrong, (2001: 

346)  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  ditawarkan  kepasar  untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  pemenuhan 

kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  sesuai  dengan  kompetensi  dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

c. Kualitas Produk 

Kualitas Produk adalah kemampuan dari produk untuk menjalankan 

fungsinya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau kemajuan, kekuatan, 

kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri- ciri lainnya 
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(Kotler dan Amstrong, 2001). Kotler & Armstrong (2006) berpendapat bahwa 

kualitas dan peningkatan produk merupakan bagian yang penting dalam 

strategi pemasaran. Meskipun demikian, hanya memfokuskan diri pada 

produk perusahaan akan membuat perusahaan kurang memperhatikan faktor 

lainnya dalam pemasaran. Pengertian produk konsumen adalah produk dan 

jasa yang dibeli oleh konsumen dengan tujuan untuk konsumsi pribadi. 

Sedangkan kualitas adalah suatu kondisi dari sebuah barang berdasarkan pada 

penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur telah ditetapkan. 

Menurut Tjiptono (2003:27), untuk menentukan dimensi kualitas 

produk, dapat melalui delapan dimensi sebagai berikut : 

1. Kinerja (Performance), karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3. Kehandalan (Reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification) yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan.  

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi; penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika (Esthetica) yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 
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8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

d. Lokasi 

Lokasi merupakan saluran distribusi yaitu jalur yang dipakai untuk 

perpindahan produk dari produsen ke konsumen. Lokasi adalah keputusan 

yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan stafnya akan 

ditempatkan (Lupiyoadi, 2001;61). Komponen yang menyangkut lokasi 

(Tjiptono, 2005) meliputi: pemilihan lokasi yang strategis (mudah dijangkau), 

di daerah sekitar pusat perbelanjaan, dekat pemukiman penduduk, aman, dan 

nyaman bagi pelanggan, adanya fasilitas yang mendukung seperti adanya 

lahan parkir, serta faktor-faktor yang lainnya. 

Lokasi memegang peranan yang penting dalam melakukan usaha. 

Karena berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha dengan pusat keramaian, 

mudah dijangkau (aksesbilitas), aman, dan tersedianya tempat parkir yang 

luas, pada umumnya lebih disukai konsumen. Lokasi yang strategis membuat 

konsumen lebih mudah dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. 

Menurut Tjiptono (2005;147) dalam memilih lokasi untuk 

menjalankan suatu usaha, para pengusaha/pelaku usaha perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya : 

1. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi umum.  

2. Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal.  

3. Lalu lintas, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya orang yang 
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lalulalang bisa memberikan peluang yang besar tejadinya impuls buying 

dan kepadatan serta kemacetan bisa menjadi hambatan  

4. Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda 

dua maupun roda empat. 

5. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan di 

kemudian hari  

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan  

7. Kompetisi, yaitu lokasi pesaing  

8. Peraturan pemerintah. 

Lokasi merupakan saluran distribusi yaitu jalur yang dipakai untuk 

perpindahan produk dari produsen ke konsumen. Menurut Kotler (2002;588), 

saluran distribusi adalah:“ Rangkaian organisasi yang saling tergantung yang 

terlibat dalam proses untuk menjadi produk dan jasa siap untuk digunakan 

dan dikonsumsi”. 

Perusahaan dalam mendistribusikan hasil produknya  perlu 

memperhatikan tahapan-tahapan saluran yang akan digunakan sesuai dengan 

barang yang dipasarkan.  Terdapat berbagai macam cara untuk 

menyampaikan produk-produk yang dipasarkan untuk dapat sampai ditangan 

konsumen yang merupakan mata saluran distribusi, seperti : 

a. Zero-Level Channel (Direct Marketing Channel). 

Melalui channel ini produsen menjual produknya langsung kepada 

konsumen. 

b. One-Level Channel. 

Produsen dalam menyampaikan produknya kepada konsumen 
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menggunakan para pengecer seperti toko dan kios. 

c. Two-Level Channel. 

Produsen dalam meyalurkan produknya ke konsumen melalui pedagang 

besar (distributor) yang akan menyalurkannya lagi kepada para pengecer. 

d. Three-Level Channel. 

Pada mata saluran distribusi ini produsen barang dalam menyampaikan   

produknya kepada konsumen melalui pedagang besar (distributor), 

pemborong atau makelar serta pengecer.  

e. Perilaku Konsumen 

Swasta (2003:9) mengungkapkan bahwa perilaku konsumen adalah 

tindakan-tindakan individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan 

barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang 

serta jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut (AA.Mangkunegara, 

2003:3). 

f. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu 

faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Kotler 

(2008:159) 

1. Faktor budaya, yang terdiri dari : 
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a. Budaya, merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. 

b. Sub-budaya, masing-masing budaya memiliki sub-budaya yang lebih 

kecil yang memberikan lebih banyaj cirri-ciri sosialisasi khusus bagi 

anggotanya. 

c. Kelas sosial, adalah pembagian masyarakat yang relatif homogeny dan 

permanen, yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya menganut 

nilainilai, minat perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok acuan. Yaitu kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. 

b. Keluarga 

c. Peran dan status, dimana peran adalah kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh sesorang dan masing-masing peran tersebutmeghasilkan 

status. 

3. Faktor pribadi, yang teridri dari usia dan tahap siklus hidup; pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi; gaya hidup dan kepribadia dan konsep diri. 

4. Faktor psikologis, yang terdiri dri motivasi, presepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap. 

g. Model Perilaku Konsumen 

Alasan mengapa seseorang membeli jasa tertentu atau membeli pada 

perusahaan jasa tertentu merupakan faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan atau organisasi  jasa dalam menentukan desain prodak jasa, 
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saluran distribusi, harga dan program promosi yang efektif dan beberapa 

aspek lain dari program pemasaran perusahaan atau organisasi jasa tersebut. 

Perilaku konsumen jasa tidak berbeda dengan perilaku konsumen 

barang karena pembeli atau pengguna barang dan jasa hanya merupakan 

suatu sasaran untuk memenuhi kebutuhan. Teori yang mempelajari tentang 

berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau 

jasa inilah yang disebut sebagai model perilaku konsumen. 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2009:178) 

h. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk pada dasarnya 
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unsur penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk yang perlu diketahui 

oleh perusahaan, karena perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui 

mengenai apa yang ada dalam pikiran seorang konsumen pada waktu 

sebelum, sedang, dan setelah melakukan pembelian produk tersebut. 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian keputusan 

pembelian, menurut Kotler & Armstrong (2001: 226) adalah tahap dalam 

proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar 

membeli. 

Dalam keputusan pembelian, umumnya ada lima macam peranan yang 

dapat dilakukan seseorang. Kelima peran tersebut meliputi (Kotler, 2000; 

dalam Tjiptono, 2008): 

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 memberi pandangan, nasihat, atau pendapat sehingga 

dapat membantu keputusan pembelian. 

3. Pengambil keputusan (Decider) 

Orang yang menentukan keputusan pembelian, apakah jadi 

membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau dimana 

membelinya. 
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4. Pembeli (Buyer) 

Orang yang melakukan pembelian secara aktual. 

5. Pemakai (User) 

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa 

yang telah dibeli. 

i. Tahap – tahap Proses Keputusan Pembelian 

Dalam membeli suatu produk, seorang konsumen biasanya melalui 5 

(lima) tahap proses keputusan pembelian. Walaupun hal ini tidak selalu 

terjadi dan konsumen bisa melewati beberapa tahap urutannya, namun kita 

akan menggunakan model dibawah ini, karena model itu menunjukkan proses 

pertimbangan selengkapnya yang muncul pada saat seorang konsumen 

melakukan pembelian. 

Menurut Kotler (2000:170) ada lima tahap dalam proses keputusan 

pembelian, yang terlihat pada Gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 

Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 
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1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya 

dengan keadaan yang diinginkannya.Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan 

oleh rangsangan internal atau eksternal.Pemasar perlu mengidentifikasikan 

keadaan yang memicu kebutuhan tertentu.Dengan mengumpulkan 

informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasikan 

rangsangan yang paling sering membangkitkan minat terhadap suatu jenis 

produk.Pemasar kemudian dapat mengembangkan strategi pemasaran yang 

memacu minat konsumen. 

2. Pencari Informasi 

Seseorang yang tergerak oleh stimulus akan berusaha mencari lebih 

banyak informasi yang terlibat dalam pencarian akan kebutuhan. Pencarian 

informasi merupakan aktivitas termotivasi dari pengetahuan yang 

tersimpan dalam ingatan dan perolehan informasi dari lingkungan. Sumber 

informasi konsumen terdiri atas empat kelompok, yaitu: 

a. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, kenalan.  

b. Sumber komersial meliputi iklan, tenaga penjual, pedagang perantara, 

pengemasan. 

c. Sumber umum meliputi media massa, organisasi ranting konsumen. 

d. Sumber pengalaman meliputi penanganan, pemeriksaan, penggunaan 

produk.  

Jumlah relatif dan pengaruh sumber-sumber informasi ini berbeda-

beda tergantung pada jenis produk dan karakteristik pembeli.Secara 
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umum, konsumen mendapatkan sebagian besar informasi tentang suatu 

produk dari sumber komersial, yaitu sumber yang didominasi 

pemasar.Namun informasi yang paling efektif berasal dari sumber 

pribadi.Tiap informasi menjalankan fungsi yang berbeda dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian.Informasi komersial biasanya 

menjalankan fungsi pemberi informasi dan sumber pribadi menjalankan 

fungsi legitimasi dan/ atau evaluasi. 

3. Evaluasi Alternativ 

Evaluasi alternatif merupakan proses dimana suatu alternatif 

pilihan disesuaikan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Konsep dasar dalam proses evaluasi konsumen terdiri atas empat macam: 

a. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

b. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 

c. Konsumen memandang setiap produk sebagai kumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

dicari dalam memuaskan kebutuhan. 

d. Konsumen mempunyai sifat yang berbeda-beda dalam memandang 

atribut-atribut yang dianggap relevan dan penting. Konsumen akan 

memberikan perhatian besar pada atribut yang memberikan manfaat 

yang dicarinya. \ 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses dalam 

pembelian yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka 

konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. 
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Konsumen mungkin juga akan membentuk suatu maksud membeli dan 

cenderung membeli merek yang disukainya. Namun, ada faktor-faktor lain 

yang ikut menentukan keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan 

faktor-faktor situasional yang tidak terduga. Bila konsumen menentukan 

keputusan untuk membeli, konsumen akan menjumpai keputusan yang 

harus diambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu 

pelayanan, dan cara pembayarannya. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan 

berlanjut hingga periode pasca pembelian. Setelah pembelian produk 

terjadi, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan pembeli terhadap produk 

akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Konsumen yang merasa puas 

akan memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dalam 

kesempatan berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan cenderung 

mengatakan sesuatu yang serba baik tentang produk yang bersangkutan 

kepada orang lain. Apabila konsumen dalam melakukan pembelian tidak 

merasa puas dengan produk yang telah dibelinya, ada dua kemungkinan 

yang akan dilakukan oleh konsumen. Pertama, dengan meninggalkan atau 

konsumen tidak mau melakukan pembelian ulang. Kedua, ia akan mencari 

informasi tambahan mengenai produk yang telah dibelinya untuk 

menguatkan pendiriannya mengapa ia memilih produk itu sehingga 

ketidakpuasan tersebut dapat dikurangi. 
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C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat 

disusun kerangka konseptual pada gambar berikut : 

Gambar 2.3 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil penelitian terdahulu (Endang Wijayanti dan Ni Made Hartini) 

menjelaskan, kualitas produk dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian..  

D. Hipotesis Penelitian   

H1:   Kualitas produk kopi hijau berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan  pembelian 

H2:   Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan  pembelian 

H3:  Kualitas produk berpengaruh paling dominan terhadap keputusan 

pembelian. 
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