
6 

 

BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian tentang Pengaruh 

Kualitas Produk terhadap Minat Beli, maka penelitian terdahulu yang dijadikan 

landasan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. 

1. Dian Ratnaningsih (2009) tentang Analisis Pengaruh Mutu Produk dan 

Persepsi Harga terhadap Minat Beli. Hasil penelitian menujukkan variabel 

kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

minat beli konsumen. Terdapat  pengaruh secara parsial variabel kualitas 

produk terhadap minat beli.  Terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel harga terhadap minat beli konsumen 

2. Rizky Amalia B. (2011) tentang  Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Daya 

Tarik Iklan dan Persepsi Harga terhadap Minat Beli Konsumen Produk 

Ponsel Nokia. Hasil penelitian menujukkan  kualitas produk, daya tarik 

iklan  dan persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Daya tarik 

iklan pengaruh signifikan terhadap minat beli. Persepsi harga berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli. 

3. Nurtjahjanti(2012) tentang  Hubungan antara persepsi terhadap harga dan 

kualitas produk dengan minat membeli produk fashion onlineshop di 

facebook  Pada mahasiswa Politeknik  Semarang. Hasil penelitian 
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menujukkan  Persepsi terhadap harga dan kualitas produk secara 

bersamaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat 

membeli produk fashion melalui online shop di Facebook. 

4. Ratna Dwi Kartika Sari (2012) tentang  Analisis pengaruh kualitas produk, 

persepsi harga, dan word of mouth communication terhadap keputusan 

pembelian mebel pada CV. Mega Jaya Mebel Semarang. Hasil penelitian 

menujukkan kualitas produk, persepsi harga dan word of mouth 

communication, memiliki nilai positif. Artinya, semakin baik kualitas 

produk, persepsi harga dan word of mouth communication maka keputusan 

pembelian mebel pada CV. Mega Jaya Mebel akan semakin tinggi. Secara 

simultan dan parsial ketiga variable independen yaitu kualitas produk, 

persepsi harga dan word of mouth communication berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

 

2.2 Minat Beli 

2.2.1 Pengertian Minat Beli 

Minat Beli (willingness to buy) merupakan bagian dari 

komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Doods, Monroe dan 

Grewal, (1991) dalam Bernand (2004) menyatakan bahwa minat beli 

disefinisikan sebagai kemungkinan bila pembeli bermaksud untuk 

membeli produk. Minat beli merupakan perilaku pengunjung yang 

menunjukan sejauh mana komitmenya untuk melakukan pembelian. 

Pengertian minat beli menurut Howard (dalam Durianto dan 

Sitinjak, 2004:44) Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan 
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dengan rencana pengunjung untuk membeli produk tertentu serta berapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Dapat 

dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari 

konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemasar 

untuk mengetahui minat beli pengunjung terhadap suatu produk, baik 

para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat untuk 

memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan datang. 

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam 

sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor minat beli 

merupakan bagian dari komponen perilaku pengunjung dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan (Husein, 2008:45) 

Orang yang tidak intensif mencari informasi menandakan bahwa 

ia memiliki minat beli yang rendah. Keinginan preferensial 

dimaksudkan orang berpreferensi bahwa produk tertentu yang 

diinginkan maka seseorang bersedia mengabaikan pilihan lain 

(Augusty, 2006:284). Dalam situasi minat beli perhatian terhadap 

barang yang diinginkan juga dapat terjaga, perhatian merupakan 

pengamatan terhadap produk/jasa yang diinginkan.  

Minat beli berbeda dengan niat beli, niat beli adalah suatu tindak 

lanjut dari minat beli konsumen dimana keyakinan untuk memutuskan 

akan membeli sudah dalam persentase yang besar. Jadi dapat dikatakan 
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bahwa niat beli adalah tingkatan akhir dari minat beli berupa keyakinan 

sebelum keputusan pembelian diambil.  

Minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat pembelian. Bila 

pembelian aktual adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh 

konsumen, maka minat pembelian adalah niat untuk melakukan 

pembelian pada kesempatan mendatang. Meskipun merupakan 

pembelian yang belum tentu akan dilakukan pada masa mendatang 

namun pengukuran terhadap minat pembelian umumnya dilakukan guna 

memaksimumkan prediksi terhadap pembelian aktual itu sendiri 

(Kinnear and Taylor, 1995 dalam Lindawati, 2003:57). 

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian pada aspek minat beli ini, 

menurut Swastha (2008:87), adalah sebagai berikut:  

1) Minat dianggap sebagai penangkap atau perantara faktor-faktor 

motivasional yang memiliki dampak pada suatu perilaku. 

2) Minat menunjukkan seberapa keras seseorang untuk berani 

mencoba atau kemauan seseorang untuk bertindak. 

3) Minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan 

seseorang untuk dilakukan. 

4) Minat menunjukkan hubungan terdekat dengan perilaku selanjutnya 

(beli atau tidak membeli). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan minat beli 

merupakan keinginan pengunjung, motivasi atau hasrat ingin 

mendapatkan produk dengan jumlah yang diinginkan. Selain itu adanya 

pemusatan terhadap produk tersebut dan timbul perasaan yang 

meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai manfaat 

2.2.2 Indikator Minat Beli 

Dalam menganalisis minat beli, maka terdapat beberapa 

indikator minat beli. Adapun indikator dari minat beli menurut 

Ferdinand (2002:129), meliputi : 

1) Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk selalu 

membeli ulang produk yang telah dikonsumsinya. 

2) Minat referensial yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk yang sudah dibelinya, agar juga dibeli oleh 

orang lain, dengan referensi pengalaman konsumsinya. 

3) Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu memiliki preferensi utama pada produk yang 

telah dikonsumsi. Preferensi ini hanya dapat diganti bila terjadi 

sesuatu dengan produk preferensinya. 

4) Minat eksploratif minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya 

dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari 

produk yang dilanggananinya. 



11 

 

Jadi dapat disimpulkan, minat beli dilakukan ketika seorang 

menginginkan sebuah produk karena kebutuhan akan produk tersebut 

dan membeli kembali produk yang pernah dibeli. Selain itu minat beli 

diikuti juga memperkenalkan produk yang dibeli kepada orang lain agar 

di beli orang lain juga serta mencari informasi tentang keunngulan 

produk yang di beli. 

2.3 Kualitas Produk 

2.3.1 Pengertian Kualitas Produk 

“Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keiginan pasar 

yang bersangkutan ”Tjiptono (2005:95). Boyd (2000: 264) menyatakan 

bahwa produk adalah: “Sebagai apa saja yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan dalam hal penggunaan, konsumsi atau 

akuisisi”. 

 Sedangkan menurut (Kotler, 1992) Produk didefinisikan sebagai 

sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan (Kotler, 1992). Kualitas sebagai mutu dari 

atribut atau sifat-sifat sebagaimana dideskripsikan dari dalam produk 

dan jasa yang bersangkutan. Kualitas biasanya berhubungan dengan 

manfaat atau kegunaan serta fungsi dari suatu produk. 
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Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa 

produk itu  diproduksi. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan 

atau fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, ketergantungan pada 

produk atau komponen lain, eksklusive, kenyamanan, wujud luar 

(warna, bentuk, pembungkus dan sebagainya). Kualitas mempunyai 

peranan penting baik dipandang dari sudut konsumen yang bebas 

memililh tingkat mutu atau dari sudut produsen yang mulai 

28 memperhatikan pengendalian mutu guna mempertahankan dan 

memperluas jangkauan pemasaran. 

Menurut Kottler dan Amstrong (2001) kualitas adalah karakteristik 

dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan – 

kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten.Sedangkan menurut 

Garvin dan Timpe (1990) kualitas adalah keunggulan yang dimiliki 

oleh produk tersebut. Kualitas dalam pandangan pengunjung adalah hal 

yang mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan 

kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan suatu produk 

yang biasa dikenal kualitas sebenarnya. 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi dan perbaikan serta atribut lainnya (Kotler dan 

Amstrong, 2004.352). Kepuasan konsumen terhadap suatu produk 

berkaitan erat dengan kualitas atau mutu dari produk yang dibutuhkan. 
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Kualitas merupakan satu dari alat untuk mencapai posisi produk. Mutu 

adalah salah satu ciri atau sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada 

kemampuannya memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang 

tersirat (Kotler,2007.64). Kualitas menyatakan tingkat kemampuan 

suatu produk tertentu dalam melaksanakan fungsinya yang diharapkan 

Seorang pengunjung akan merasa produk yang dibelinya berkualitas 

apabila produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

sesuai dengan yang diharapkan atau melebihi apa yang diharapkan 

Kualitas mempunyai arti yang sangat penting bagi pengunjung 

dalam keputusan pembeliannya. Apabila kualitas produk yang 

dihasilkan baik maka konsumen akan cenderung untuk melakukan 

pembelian ulang sedangkan kualitas produk tersebut tidak sesuai dengan 

yang diinginkan maka pengunjung akan mengalihkan pembeliannya 

pada produk lainnya yang sejenis. Kotler dan Amstrong (2004:347) 

berpendapat bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk 

untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut bernilai 

lainnya. Kepuasan pengunjung terhadap suatu produk berkaitan erat 

dengan kualitas atau mutu dari produk yang dibutuhkan. Kualitas 

merupakan satu dari alat untuk mencapai posisi produk. 

 Kualitas menyatakan tingkat kemampuan suatu produk tertentu 

dalam melaksanakan fungsinya yang diharapkan. Seorang pengunjung 

akan merasa produk yang dibelinya berkualitas apabila produk tersebut 
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dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai dengan yang 

diharapkan atau melebihi apa yang diharapkan. Setiap perusahaan atau 

produsen harus memiliki kualitas yang akan membantu atau menunjang 

untuk meningkatkan atau mempertahankan produknya di pasar 

Dalam proses pengembangan produk suatu perusahaan harus 

menetapkan derajat kualitas tertentu pada produknya karena hal ini akan 

mempengaruhi penampilannya di pasar nanti. Sudah jelas bahwa 

kualitas merupakan suatu cara produk dalam menentukan suatu produk 

dimata pengunjung. Kualitas adalah kemampuan yang bisa dinilai dari 

suatu merek dan menjalankan fungsinya. Maka kualitas merupakan 

suatu pengertian gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan pemeliharaan dan perbaikan serta segala atribut lainnya. 

Peningkatan kualitas produk dirasakan sangat perlu dengan 

demikian produk perusahaan semakin lama semakin tinggi kualitasnya.  

Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan 

tersebut akan dapat tetap memuaskan para pengunjung dan dapat 

menambah jumlah konsumen. Dalam perkembangan suatu perusahaan, 

persoalan kualitas produk akan ikut menentukan pesat tidaknya 

perkembangan perusahaan tersebut. Kepercayaan pengunjung akan 

dimensi‐dimensi  ini seringkali mendasari  persepsi  akan  kualitas  suatu  

produk,  yang  mana  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi sikap dan 

perilaku terhadap suatu merek (Keller, 1998:177).    
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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 pengunjung tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap 

produk yang bersangkutan. Pemasar yang tidak memperhatikan kualitas 

produk yang ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya pengunjung 

sehingga penjualan produknya pun akan cenderung menurun. Jika 

pemasar memperhatikan kualitas, bahkan diperkuat dengan periklanan 

dan harga yang wajar maka pengunjung tidak akan berpikir panjang 

untuk melakukan pembelian terhadap produk 

2.3.2 Indikator Kualitas Produk 

Menurut Irawan (2002:45-51), kualitas produk adalah driver 

kepuasan pengunjung yang multidimensi. Bagi pengunjung kualitas 

mempunyai beberapa dimensi. Paling tidak terdapat 6 dimensi dari 

kualitas produk yang perlu diperhatikan oleh setiap produsen yang ingin 

mengejar kepuasan pengunjung terhadap kualitas produk yaitu : 

1. PerforMmance (kinerja) : dimensi yang paling dasar dan 

berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk. Pengunjung  

akan sangat kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi ini 

tak terpenuhi. 

2. Reliability : dimensi performancedan realibility sepintas terlihat 

mirip tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. Realibility lebih 

menunjukan probabilitas produk gagal menjalankan fungsinya. 
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3. Feature (fitur) : dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek 

sekunder. Seperti contoh produk elektronik, fitur-fitur yang 

ditawarkan dapat dilihat pada menu remote control. Karena 

perkembangan teknologi, maka fitur menjadi target para produsen 

untuk berinovasi dalam upaya memuaskan pelanggan. 

4. Durability (keawetan) : suatu pengukuran terhadap siklus produk, 

baik secara teknis maupun waktu. Produk disebut awet kalau sudah 

banyak digunakan atau sudah lama sekali digunakan. Yang pertama 

adalah awet secara teknis dan yang kedua awet secara waktu. 

5. Conformance : dimensi ini menunjukan seberapa jauh sesuatu 

produk dapat menyamai standar atau spesifikasi tertentu. 

6. Design (desain) : dimensi ini banyak menawarkan aspek emosional 

dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Tjiptono (2005:68-69) menyatakan bahwa faktor – faktor yang 

digunakan konsumen dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, 

jasa atau dimensi, dimana faktor yang sering digunakan dalam 

mengevaluasi produk manufaktur adalah melalui dimensi – dimensi 

kualitas atau mutu barang yaitu : 

a) Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti 

(core product) yang dibeli. 

b) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 
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c) Keandalan (realibility), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai. 

d) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar – 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

e) Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis 

maupun umur ekonomis dari penggunaan produk tersebut. 

f) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan serta 

penanganan keluhan yang memuaskan. 

g) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

h) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Yee (2011: 49) mengemukakan bahwa konsumen sering menilai 

kualitas suatu produk atau layanan adalah terletak pada isyarat (cue) 

informatif yang mereka kaitkan dengan suatu produk atau layanan. 

Sebagian dari isyarat (cue) tersebut adalah hal-hal yang bersifat intrinsik 

(intrinsic) dari karakteristik fisik produk itu sendiri, seperti unjuk kerja 

(product’s performance), fitur (features), kehandalan (reliability), 

kecocokan/kesesuaian (conformance), keawetan (durability), bernilai 

guna (serviceability), dan keindahannya (aesthetic). Di lain pihak, sifat-

sifat ekstrinsik (extrinsic attributes) dari produk atau layanan tersebut, 

seperti harga, nama merk(brand name), reputasi perusahaan, image 
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manu faktur, image gerai produk tersebut, dan dari Negara mana produk 

tersebut berasal (country of origin). 

2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Kualitas suatu produk perlu dinilai berdasarkan sekumpulan kriteria 

yang berbeda karena mengingat kepentingan dan keterlibatan pengunjung 

berbeda-beda. Persepsi terhadap kualitas mencerminkan perasaan pengunjung 

yang secara menyeluruh mengenai suatu merk. Dalam konsep perilaku 

pengunjung persepsi terhadap kualitas dari seorang pengunjung adalah hal 

yang sangat penting, produsen berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk 

dapat menghasilkan suatu produk atau jasa yang bagus menurut pengunjung. 

Pengunjung cenderung menilai kualitas suatu produk berdasarkan 

faktor-faktor yang mereka asosiasikan dengan produk tersebut. Faktor tersebut 

dapat bersifat instrinsik yaitu karakteristik produk seperti ukuran, warna, rasa 

atau aroma dan faktor ekstrinsik seperti harga, citra toko, citra merk dan pesan 

promosi. Apabila atribut-atribut yang terdapat dalam suatu produk itu sesuai 

dengan apa yang diinginkan pengunjung maka ini akan menimbulkan minat 

membeli (Schiffman and Kanuk, 2010). 

Menurut Durianto (2003:58) minat beli adalah keinginan untuk 

memiliki produk. Minat beli akan timbul apabila seseorang pengunjung sudah 

merasakan kualitas dari suatu produk. Kualitas produk menurut Tjiptono 

(2005:130) 8 dimensi  produk yang dapat digunakan untuk menganalisis 

karakteristik kualitas produk yang dipertimbangkan pengunjung meliputi 

Kinerja (Performance), Keistimewaan (Features), Keandalan 
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(Reability),Konformasi(Conformance), Daya Tahan (Durability),  

Kemampuan Pelayanan (Serviceability), Estetika ( Aesthetic). Kualitas yang 

dirasakan (Perceived quality) 

Minat membeli yang muncul pada seorang pengunjung sering kali 

bukan hanya didasarkan pada pertimbangan kualitas dari produk atau jasa 

tersebut, tetapi ada dorongan-dorongan lain yang menimbulkan keputusan 

dalam pembelian suatu barang atau jasa seperti kebudayaan, kelas sosial, 

keluarga, pengalaman, kepribadian, sikap, kepercayaan diri, konsep diri dan 

sebagainya. Keputusan pengunjung untuk membeli barang atau jasa, sering 

juga didasarkan atas pertimbangan yang irrasional, dalam artian karena barang 

tersebut akan dapat meningkatkan harga dirinya, supaya tidak ketinggalan 

jaman, dikagumi, dianggap sebagai kelas tertentu, dan sebagainya. 

Kualitas suatu produk adalah penelitian yang subyektif oleh 

pengunjung. Penelitian ini ditentukan oleh persepsi pada apa yang dikehendaki 

dan dibutuhkan oleh pengunjung terhadap produk tersebut. Produk yang 

berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk kepuasan 

pelanggan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka 

kepuasaan yang dirasakan oleh pelanggan semakin berkualitas produk dan jasa 

yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi, 

maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. Demikian 

pula sebaiknya jika tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan 

pindah pada produk lain karena kualitas produk berhubungan sekali dengan 

loyalitas pelanggan, jika barang dan jasa yang dibeli cocok dengan apa yang 
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diharapkan oleh pengunjung, maka akan terdapat kepuasan atau loyalitas 

pelanggan dan sebaliknya. Bila kenikmatan yang diperoleh pengunjung 

melebihi harapannya, maka pengunjung akan betul-betul merasa puas dan 

sudah pasti mereka akan terus melakukan pembelian ulang. Berdasarkan teori 

dan penelitian terdahulu sebelumnya dapat digambarkan model konseptual 

dalam penelitian ini seperti  terlihat pada gambar 2.1 

Gambar 2.1 Model Konseptual 

 

 

 

 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli pengunjung. 
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