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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan melakukan 

kajian dengan memasukkan konsep pengaruh variabel diferensiasi produk 

dan kualitas produk terhadap proses keputusan pembelian. Secara variabel 

penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Secara 

objek penelitian, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu objek yang dikaji 

adalah difokuskan produk Kosmetik Legend “Moisturizing Cream”. 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 
Judul, Peneliti 

dan Tahun 

Variabel & 

Teknik 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Harga 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Kosmetik 

Wardah di Kota 

Bangkalan 

Madura. Ummu 

Habibah dan 

Sumiati (2016) 

Variabel: 

Kualitas 

Produk 

Harga, 

Keputusan 

Pembelian 

 

Teknik 

Analisis: 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Secara parsial kualitas produk 

berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian produk kosmetik Wardah di 

kota Bangkalan 

2. Secara parsial Harga berpengaruh 

terhadap Keputusan Pembelian produk 

kosmetik Wardah di kota Bangkalan 

3. Secara simultan kualitas produk dan 

harga berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian produk kosmetik Wardah di 

kota Bangkalan 

2. Analisis Faktor-

Faktor yang 

Memengaruhi 

Keputusan 

Pembelian 
Produk 

Kosmetik 

 

Oriflame pada 

Mahasiswi 

Variabel: 

Faktor 

Sosial, 

Faktor 

Pribadi,  
Faktor 

Harga, 

Faktor 

Kualitas 

Produk, 

1. Faktor sosial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk kosmetik 

Oriflame pada mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Jember angkatan 2012.  

2. Faktor pribadi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk kosmetik 

Oriflame pada mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Jember angkatan 2012  
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No. 
Judul, Peneliti 

dan Tahun 

Variabel & 

Teknik 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Universitas 

Muhammadiyah 

Jember. Fira 

Dinan, Naely 

Azhad dan  Fety 

Fatimah. (2016) 

Keputusan 

Pembeian 

 

Teknik 

Analisis: 

Regresi 

Linier 

Berganda 

3. Faktor harga produk pribadi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik Oriflamme pada mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Jember 

angkatan 2012  

4. Faktor kualitas produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik Oriflamme pada mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Jember 

angkatan 2012.  

3. Pengaruh 

persepsi kualitas 

produk terhadap 

Keputusan 

pembelian 

Kosmetik The 

Body Shop. Lily 

Harjati dan 

Lusia Olivia 

Sabu G. (2014) 

Variabel: 

Kualitas 

Produk, 

Keputusan 

Pembelian 

 

Teknik 

Analisis: 

Regresi 

Sederhana 

1. Responden setuju bahwa kualitas produk 

The Body Shop sesuai butir pernyataan 

kuesioner. 

2. Responden setuju memiliki keputusan 

pembelian terhadap produk The Body 

Shop. 

3. Persepsi kualitas produk berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian 

4. Pengaruh 

Diferensiasi 

Produk, Brand 

Image dan Daya 

Tarik Iklan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kosmetik 

Wardah di 

Centro 

Ambarrukmo 

Plaza 

Yogyakarta. 

Ulfa. 2017 

Variabel: 

Diferensasia

si Produk, 

Brand 

Image, 

Daya Tarik 

Iklan, 

Keputusan 

Pembelian 

 

Teknik 

Analisis: 

Regresi 

linier 

Berganda 

1. Diferensiasi produk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian. 

2. Brand image berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian 

3. Daya tarik iklan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian 

 

 

5. Pengaruh 

Kelompok 

Referensi, 

Diferensiasi 

Produk dan 
Harga 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Variabel: 

Kelompok 

Refernsi, 

Diferensiasi 

produk, 
Harga , 

Keputusan 

Pembelian 

 

 

1. Terdapat pengaruh signifikan antara 

kelompok referensi terhadap keputusan 

pembelian produk perawatan studi pada 

konsumen Larissa Aesthetic Center 

Cabang Ponorogo  
2. Terdapat pengaruh signifikan antara 

diferensiasi produk terhadap keputusan 

pembelian produk perawatan pada 

konsumen Larissa Aesthetic Center 

Cabang Ponorogo  
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No. 
Judul, Peneliti 

dan Tahun 

Variabel & 

Teknik 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Perawatan 

(Studi pada 

Konsumen 

Larissa 

Aesthetic Center 

Cabang 

Ponorogo) Yoga 

Famei Akbarini. 

(2017) 

Teknik 

Analisis: 

Regresi 

linier 

Berganda 

3. Terdapat pengaruh signifikan antara 

harga terhadap keputusan pembelian 

produk perawatan pada konsumen 

Larissa Aesthetic Center Cabang 

Ponorogo .  

4. Terdapat pengaruh signifikan antara 

kelompok referensi, diferensiasi produk, 

dan harga terhadap keputusan pembelian 

produk perawatan pada konsumen 

Larissa Aesthetic Center Cabang 

Ponorogo. 

6. Analisis 

Pengaruh 

Persepsi Harga, 

Kualitas Produk, 

Diferensiasi 

Produk, Kualitas 

Layanan dan 

Promosi 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi pada 

Konsumen 

Larissa 

Aesthetic Center 

Semarang). 

Vidya Hanesty 

Purbarani, 

Suryono Budi 

Santoso. (2013) 

Variabel: 

Harga, 

Kualitas 

Produk, 

Diferensiasi 

produk, 

Kualitas 

Layanan, 

Promosi 

dan 

Keputusan 

Pembelian 

 

Teknik 

Analisis: 

Regresi 

linier 

Berganda 

1. Variabel persepsi harga, kualitas produk, 

diferensiasi produk, kualitas layanan dan 

promosi berpengaruh positif secara 

simultan terhadap keputusan pembelian 

2. Variabel persepsi harga, kualitas produk, 

diferensiasi produk, kualitas layanan dan 

promosi berpengaruh positif secara 

parsial terhadap keputusan pembelian 

3. Variabel yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian adalah 

variabel promosi, sedangkan variabel 

yang pengaruhnya paling kecil adalah 

variabel kualitas produk. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terdapat 

beberapa perbedaan dan persamaan yaitu : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Habibah dan Sumiati 

(2016) pada difokuskan pada variabel  Kualitas Produk dan Harga 

Produk Kosmetik Wardah, penelitian Fira Dinan, Naely Azhad dan  

Fety Fatimah. (2016) difokusklan pada Faktor Sosial, Faktor 
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Pribadi, Faktor Harga, Faktor Kualitas Produk  kosmetik Oriflame, 

penelitian Lily Harjati dan Lusia Olivia Sabu G. (2014) difokuskan 

pada kualitas produk Nody shop, Penelitian Ulfa (2017 ) 

difokuskan pada variabel  Diferensasiasi Produk, Brand Image, 

Daya Tarik Iklan produk kosmetik wardah, Penelitian Yoga Famei 

Akbarini. (2017) difokuskan pada variabel Kelompok Refernsi, 

Diferensiasi produk, Harga Produk Perawatan  Larissa Aesthetic, 

Penelitian Vidya Hanesty Purbarani, Suryono Budi Santoso. (2013) 

difokuskan pada variabel harga, Kualitas Produk, Diferensiasi 

produk, Kualitas Layanan, Promosi produk Larissa Aesthetic 

Center, Penelitian sekarang difokuskan pada obyek produk 

Kosmetik Merek Legend 

2. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. 

Sama-sama mengangkat topik mengenai Kualitas Produk, 

Diferensiasi Produk dan Proses Keputusan Pembelian. 

 

B. Kajian Teoritis 

1. Kualitas Produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

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). Konsumen terhadap suatu 

produk berkaitan erat dengan kualitas atau mutu dari produk yang 
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dibutuhkan. 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,2004:64). Kualitas 

menyatakan tingkat kemampuan suatu produk tertentu dalam 

melaksanakan fungsinya yang diharapkan Seorang konsumen 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 

konsumen 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 konsumen 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. 

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 konsumen. Kualitas adalah 
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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. 

b. Indikator Kualitas Produk 

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

yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi kualitas produk, 

jasa atau dimensi, dimana faktor yang sering digunakan dalam 

mengevaluasi produk manufaktur adalah melalui dimensi – 

dimensi kualitas atau mutu barang yaitu : 

1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk 

inti (core product) yang dibeli. 

2. Ciri–ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu 

karakteristik sekunder atau pelengkap. 

3. Keandalan (realibility), yaitu kemungkinan kecil akan 

mengalami kerusakan atau gagal dipakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar – standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur 

teknis maupun umur ekonomis dari penggunaan produk 

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

serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

2. Diferensiasi Produk 

a. Pengertian Diferensiasi Produk 

Diferensiasi merupakan semua upaya merek atau 

perusahaan untuk menciptakan perbedaan diantara para pesaing 

dalam memberikan value terbaik kepada pelanggan. Kartajaya 

(2004:14) mendefinisikan diferensiasi sebagai upaya 

mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur produk dan 

layanan yang kita tawarkan kepada pelanggan. 

Diferensiasi juga diartikan sebagai usaha merealisasikan 

suatu strategi pemasaran dengan memperhatikan seluruh aspek 

terkait di perusahaan yang membedakan dari perusahaan lain. 

Secara mudahnya diferensiasi ini mengubah kondisi perusahaan 

sehingga tercipta pembeda tersendiri dengan perusahaan lain walau 

sama dalam hasil produk, jenis pelayanan, sama desain, yang 

ditawarkan baik promosi dan informasi. Semuanya berusaha 

membangun di benak konsumen atas perbedaan diri (Saputro, 

2010:118) 

Produk-produk fisik bervariasi dalam potensi mereka untuk 

didiferensiasi. Banyak produk dapat didiferensiasi berdasar bentuk, 
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ukuran, model, atau struktur fisik produk. Perusahaan dapat 

merancang perbedaan produknya melalui fitur untuk melengkapi 

fungsi dasar produk, mutu kinerja: level berlakunya karakteristik 

dasar produk, mutu kesesuaian: tingkat pemenuhan semua unit 

yang diproduksi terhadap spesifikasi sasaran yang dijanjikan, daya 

tahan: ukuran usia yang diharapkan atas beroperasinya produk 

dalam kondisi normal/berat, keandalan: ukuran probabilitas bahwa 

produk tidak akan rusak/gagal dalam periode waktu tertentu, 

kemudahan perbaikan: kemudahan memperbaiki produk ketika 

rusak, gaya: menggambarkan penampilan dan perasaan yang 

ditimbulkan oleh produk itu bagi pembeli, dan rancangan: totalitas 

fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu 

menurut yang diisyaratkan oleh pelanggan (Kotler dan Keller, 

2009:9) 

Diferensiasi produk menurut Griffin (2003:357) adalah 

penciptaan suatu produk atau citra produk yang cukup berbeda 

dengan produk-produk yang telah beredar dengan maksud untuk 

menarik konsumen. Menurut Madura (2001:99) diferensiasi 

produk adalah upaya dari perusahaan untuk membedakan 

produknya dari produk pesaing dalam suatu sifat yang membuat 

lebih diinginkan. Beberapa produk dibedakan oleh pesaing dari 

kualitasnya diferensiasi produk adalah kegiatan memodifikasi 

produk menjadi menarik. Diferensiasi ini memerlukan penilitian 

pasar yang cukup serius agar bisa benar-benar berbeda, diperlukan 
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pengetahuan tentang produk desain. Diferensiasi produk juga dapat 

diartikan sebagai upaya dari sebuah perusahaan untuk 

membedakan produknya dari produk pesaing dalam suatu sifat 

yang membuatnya lebih diinginkan. Semua perusahaan mencari 

beberapa jenis keunggulan kompetitif yang dapat membedakan 

produk mereka dari produk yang lainnya 

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa diferensiasi produk merupakan strategi suatu 

perusahan untuk membuat produknya berbeda dari produk pesaing, 

dimana nilai perbedaan tersebut dapat dilihat dari hasil produk dan 

pelayanan dari suatu perusahaan terhadap pelanggan. 

Mendeferensiasi produk tentunya banyak aspek- aspek dan 

karakter untuk membuat produk berbeda dari produk yang 

dihasilkan pesaing. 

b. Indikator  Diferensiasi Produk 

Perusahaan harus dapat mendiferensiasikan produknya agar 

dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat diantara 

perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis. 

Diferensiasi produk memiliki dimensi-dimensi atau variabel utama. 

Variabel utama diferensiasi produk menurut Kotler (2005:318) 

adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk (Form) Produk bisa dideferensiasikan dalam bentuk, 

ukuran atau struktur fisik produk. 



17 
 

2. Keistimewaan/fungsi (Feature) Produk dapat ditawarkan 

dengan beberapa keistimewaan, karakteristik yang melengkapi 

fungsi dasar produk 

3. Kualitas kinerja (Performance Quality) Kualitas kinerja 

mengacu pada tingkat dimana karakteristik produk itu 

beroperasi. Yang ditetapkan sebagai satu dari empat tingkatan 

kualitas; rendah, rata-rata, tinggi, atau sangat tinggi 

4. Kualitas kesesuaian (Conformance Quality) Kualitas kesesuain 

mengacu pada tingkat dimana semua unit yang diproduksi 

identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan 

5. Daya tahan (Durability) adalah suatu ukuran usia operasi 

produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan atau berat, 

yang menjadikan atribut bernilai bagi beberapa produk. 

6. Keandalan (Reliability) adalah ukuran kemungkinan suatu 

produk tidak akan rusak atau gagal dalam suatu periode waktu 

tertentu 

7. Mudah diperbaiki (Repairability) adalah ukuran kemudahan 

memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. 

8. Gaya (Style) Menggambarkan penampilan dan perasaan produk 

itu bagi pembeli. Gaya memiliki keunggulan kompetitif yang 

sukar ditiru. Di sisi negatif, gaya yang menarik tidak selalu 

menciptakan kinerja yang tinggi. 

9. Rancangan (Design) adalah totalitas dari keistimewaan yang 

mempengaruhi cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam 
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hal kebutuhan pelanggan. Dengan semakin ketatnya 

persaingan, rancangan akan menjadi salah satu cara yang 

paling ampuh untuk mendiferensiasikan. 

3. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Engel et.al (2005:31) keputusan pembelian 

merupakan proses merumuskan berbagai altematif tindakan 

guna menjatuhkan pilihan pada salah satu altematif tertentu 

untuk melakukan pembelian. Pemasar perlu mengetahui siapa 

yang terlibat dalam keputusan membeli dan peran apa yang 

dimainkan oleh setiap orang untuk banyak produk, cukup 

mudah untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan. 

Selanjutnya, Engel et.al (2005:33) menjabarkan tentang 

beberapa peran dalam keputusan membeli: 

1. Pemrakarsa, orang yang pertama menyarankan atau 

mencetuskan gagasan membeli produk atau jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh, orang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan membeli. 

3. Pengambil keputusan, orang yang akhirnya membuat keputusan 

membeli atau sebagian dari itu, apakah akan membeli, apa yang 

dibeli, bagaimana membelinya atau di mana membeli. 

4. Pembeli, orang yang benar-benar melakukan pembelian 

5. Pengguna, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa. 



19 
 

Keputusan membeli dapat berupa membeli atau tidak 

membeli. Ada dua faktor yang muncul antara niat membeli dan 

keputusan untuk membeli yaitu sikap orang lain dan situasi 

yang tak terduga yang dapat merubah sifat niat membeli. 

Apabila konsumen memutuskan untuk membeli konsumen 

cenderung memilih produk yang disukai. Ada 7 faktor dalam 

keputusan membeli yaitu: 

1. Keputusan tentang jenis produk  

2. Keputusan tentang bentuk produk  

3. Keputusan tentang merk 

4. Keputusan tentang penjualannya 

5. Keputusan tentang jumlah produk  

6. Keputusan tentang waktu pembelian  

7. Keputusan tentang cara pembayaran (Dharmmesta dan 

Handoko, 2008:102) 

b. Proses Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan keputusan konsumen meliputi 

semua proses yang dilalui konsumen dalam mengenali 

masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternatif, dan memilih 

diantara pilihan-pilihan pembelian mereka (Mowen dan Minor, 

2002:2). Menurut Boyd et al. (2000:121), proses pengambilan 

keputusan yang digunakan konsumen ketika melakukan 

pembelian bervariasi.  
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Menurut Mowen dan Minor (2002:15) pengenalan 

masalah (problem recognition) adalah “pengungkapan 

penyimpangan antara keadaan sesungguhnya dan yang 

diinginkan”. Sehingga pengenalan masalah terjadi bila suatu 

kebutuhan dirasakan. Identifikasi masalah konsumen dapat 

dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang 

bertindak memperlebar kesenjangan antara keadaan aktual dan 

keadaan yang diinginkan. Bila kepuasan konsumen dengan 

keadaan aktual (actual state) menurun atau jika tingkat keadaan 

yang diinginkan (desired state) bertambah, maka ia dapat 

mengenali masalah yang mendorongnya untuk bertindak 

Setelah mengidentifikasi masalah konsumen memulai 

proses pencarian untuk memperoleh informasi mengenai 

produk yang mungkin mengeliminasi masalah tersebut, 

perilaku pencarian konsumen (consumer search behavior) 

mengacu pada semua tindakan yang diambil konsumen untuk 

mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang cara 

pemecahan masalah (Mowen dan Minor, 2002: 18). 

Menurut Kotler (2005:223), Proses keputusan 

pembelian dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian. Adapun 

proses keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Kotler 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

Awal dari proses keputusan pembelian adalah 

kesadaran konsumen akan adanya kebutuhan dan atau 
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keinginan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Dari sini 

pemasar dapat mencari celah-celah dimana dia memasarkan 

produknya atau bagaimana dia mengatasi gap antara 

penawaran dan kepuasan pelanggan yang selama ini ada. 

2. Pencarian Informasi 

Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan 

dan/atau keinginan yang harus dipenuhi, maka ia akan 

mencari informasi berkenaan dengan organisasi atau 

produk yang akan dikonsumsinya. 

3. Evaluasi Alternatif 

Setelah informasi tentang organisasi atau produk 

yang dibutuhkan sudah terkumpul, seorang konsumen akan 

menyeleksi seluruh informasi dan pembelajaran yang telah 

ia dapatkan. Dalam hal ini, konsumen dapat 

mempertimbangkan hal-hal seperti manfaat inti produk dan 

atribut-atribut produk yang ditawarkan pemasar. 

4. Keputusan Pembelian 

Pada tahap ini, konsumen cenderung akan 

meminimalkan resiko berdasarkan pada kualitas jasa yang 

diterimanya sehingga apa yang didapatkan nantinya akan sesuai 

dengan kebutuhan dan atau keinginan konsumen tersebut. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pilihan dibuat dan jasa telah dibeli serta 

dikonsumsi, seorang konsumen akan menilai antara 
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harapannya terhadap produk yang diinginkan dengan apa 

yang diterimanya. Disini kepuasan konsumen dinilai 

tercapai apabila ada pembelian ulang atas produk tersebut. 

Sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak puas, dia akan 

melakukan tahap pengumpulan informasi kembali untuk 

mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan dan atau keinginannya. 

4. Pengaruh antar Variabel 

1. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Kualitas merupakan hal penting yang harus diusahakan 

oleh setiap perusahaan, jika produk yang diusahakan dapat ingin 

bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan 

kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilailainnya. 

Menurut Tjiptono (2005:54) keputusan membeli dapat 

dipengaruhi oleh kualitas produk hal ini disebabkan kualitas 

produk mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sikap 

konsumen, kualitas produk memberikan suatu dorongan kepada 

konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Produk yang berkualitas mampu menjadi 

pertimbangan konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut 

secara terus menerus dan dalam jangka panjang ikatan seperti ini 
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memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan konsumen serta kebutuhan merek 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa jika 

suatu produk memilki kualitas yang baik, akan menjadi 

pertimbangan konsumen untuk memilih produk tersebut sehingga 

terjadi proses keputusan pembelian. 

2. Pengaruh Diferensiasi Produk terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Diferensiasi produk merupakan strategi suatu perusahan untuk 

membuat produknya berbeda dari produk pesaing, dimana nilai 

perbedaan tersebut dapat dilihat dari hasil produk dan pelayanan dari 

suatu perusahaan terhadap pelanggan. Mendiferensiasi produk tentunya 

banyak aspek-aspek dan karakter untuk membuat produk berbeda dari 

produk yang dihasilkan pesaing. 

Diferensiasi adalah cara mengkongkretkan strategi 

pemasaran suatu perusahaan dengan segala macam aspek yang 

terkait di perusahaan yang membedakan dari perusahaan pesaing 

(Kartajaya,2007). Kotler dan Armstrong (2012:190), 

mendefinisikan diferensiasi sebagai “actually differentiating the 

market offering to create superior customer value” artinya 

tindakan merancang serangkaian perbedaan dalam menawarkan 

pasar agar memiliki nilai yang tinggi dimata pelanggan.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa jika 

suatu produk memilki serangkaian diferensiasi, produk akan 

menjadi berbeda dengan produk pesaing dan bernilai tinggi di mata 

konsumen sehingga terjadi proses keputusan pembelian. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu sebelumnya dapat 

digambarkan model konseptual dalam penelitian ini seperti  terlihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.1 Model Konseptual 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diketahui 

hipotesis penelitian. Ada dua hipotesis yang dapat disimpulkan yaitu 

hipotesis simultan dan hipotesis parsial. 

 

KUALITAS PRODUK 

 
1. Kinerja 

2. Keistimewahan tambahan 

3. Keandalan  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi 

5. Daya Tahan 

6. Serviceability 

7. Kualitas yang dipersepsikan 

Tjiptono (2005:68-69) 

DIFERENSIASI 

PRODUK 

 

1. Bentuk  

2. Keistimewahan  

3. Kualitas 

Kesesuaian 

 

Kotler (2005:348) 

PROSES KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

 

Kotler (2005: 223) 
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1. Hipotesis Simultan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya 

dan mengacu kepada kerangka pemikiran yang diajukan, maka 

hipotesis simultan yang penulis buat adalah : 

“Kualitas produk dan diferensiasi produk berpengaruh terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen”. 

2. Hipotesis Parsial

Hipotesis parsial yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

a. Kualitas produk berpengaruh terhadap proses keputusan

pembelian konsumen.

b. Diferensiasi produk berpengaruh terhadap proses keputusan

pembelian konsumen.




