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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Landasan Teori

1. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif 

pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat 

keputusan harus tersedia beberapa alternatif pilihan menurut Schiffman dan 

Kanuk (2010). Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana 

proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Menurut Kotler 

(2009) keputusan pembelian adalah pendekatan suatu penyelesaian masalah 

pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan 

keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian, dan tingklah laku pasca pembelian. 

Proses keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen, 

terdapat beberapa tahap yang dilakukan konsumen dalam melakukan proses 

keputusan pembelian. Tahap – tahap tersebut yang akan menghasilkan suatu 

keputusan untuk membeli atau tidak. Kotler (2009) menyatakan bahwa proses 

keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yaitu : 
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a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

b. Pencarian Informasi  

Sumber Informasi utama di mana konsumen dibgai menjadi empat 

kelompok : 

1. Pribadi (Keluarga, teman, tetangga, rekan) 

2. Komersial (Iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan) 

3. Publik (Media massa, organisasi pemeringkat konsumen) 

4. Ekspremental (Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk) 

c. Evaluasi Alternatif  

Beberapa konsep dasar akan membantu memahami proses evaluasi. 

Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen 

melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan. 
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d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antarmerek dalam 

kumpulan pilihan. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen 

dapat membentuk lima subkeputusan: merek, penyalur, kuantitas, waktu, 

dan metode pembayaran. 

e. Perilaku pasca pembelian 

Tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian. Pemasar harus mengamati 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan penggunaan 

produk pasca pembelian. 

1. Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja 

anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen 

kecewa. Sebaliknya, jika memenuhi harapan, konsumen akan puas dan 

jika melebihi harapan, konsumen sangat puas. Perasaan ini menentukan 

apakah konsumen akan membeli kembali dan membicarakan hal-hal 

menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada 

orang lain. 

2. Tindakan pasca pembelian  

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen merasa puas ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 
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produk tersebut. Sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas, maka ia 

mungkin tidak akan membeli kembali produk tersebut. 

3. Penggunaan dan penyingkiran pascapembelian 

Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan 

menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah 

tingkat konsumsi produk semakin cepat pembeli mengkonsumsi  sebuah 

produk, semakin cepat konsumen kembali ke pasar untuk membelinya 

lagi. 

2. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami mengapa 

konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Schiffman dan Kanuk 

(2010) menyatakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi 

mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk 

mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi). 

Menurut Kotler (2009) perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang, 

jasa, ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen  yang 

berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai 

penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda beda sehingga 
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pengambilan keputusan dalam tahap pembelian dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler (2009): 

a. Faktor kebudayaan  

Faktor budaya berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari : budaya, sub budaya, dan kelas 

sosial 

b. Faktor Sosial  

Dalam faktor sosial, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor - faktor 

sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status  sosial.  

1) Kelompok Acuan  

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang  memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap  sikap  atau 

perilaku orang tersebut. Kelompok yang berpengaruh langsung 

dinamakan kelompok keanggotaan, seperti keluarga, teman, tetangga, 

dan  rekan kerja yang berinteraksi secara terus - menerus. Kelompok 

tidak  langsung seperti keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan 

yang  membutuhkan interaksi tidak begitu rutin.  

2) Keluarga  

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok 
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acuan primer yang paling berpengaruh. Orientasi keluarga terdiri dari 

orang tua dan saudara kandung yang mendapatkan orientasi atas agama, 

politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Pengaruh 

yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari – hari adalah 

keluarga prokreasi yaitu, pasangan dan anak seseorang.  

3) Peran dan Status sosial  

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok, keluarga, klub, dan 

organisasi sepanjang hidupnya. Posisi seseorang dalam masing - masing 

kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran terdiri dari 

kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan orang– 

orang disekitarnya. Masing-masing peran membawa status yang 

mencerminkan nilai umum yang diberikan kepadanya oleh masyarakat.  

c. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, misalnya 

pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan 

gaya hidup pembeli.   

d. Faktor Psikologis  

Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik 

konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan pembelian. Tugas 

pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen 
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antara datangnya rangsangan pemasaran luar dan keputusan pembelian 

akhir. Empat proses psikologis penting yaitu motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan memori secara fundamental memengaruhi tanggapan 

konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. 

3. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, tempat, orang, properti, organisasi, informasi dan ide (Kotler 

dan Keller, 2009). Dengan adanya produk tujuan sasaran dari suatu perusahaan 

dapat tercapai. Tetapi perusahaan tidak dapat membuat produk begitu saja, 

karena konsumen cenderung akan membeli produk jika dirasa produk tersebut 

cocok, memberikan manfaat yang baik dan mempunyai kualitas yang baik juga, 

sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. 

 Konsep lain produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas 

sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar (Tjiptono, 2008). 

Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu 

memahami lima tingkatan produk, yaitu: 

1. Produk utama atau inti, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan 

dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 
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2. Produk generik, yaitu produk pasar yang mampu memenuhi fungsi 

produk yang paling besar (rancangan produk minimal agar dapat 

berfungsi) 

3.Produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan 

berbagai atribut dan kondisinya secara normal diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli. 

4. Produk pelengkap, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau 

ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikantambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk 

pesaing. 

5. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk dimasa yang akan datang. 

4. Harga 

Menurut Cannon et al (2009) Harga merupakan salah satu dari empat 

variabel keputusan strategi utama yang dikendalikan oleh manajer pemasaran. 

Keputusan penetapan harga mempengaruhi jumlah penjualan yang dilakukan 

oleh perusahaan dan berapa banyak pendapatan yang diperoleh. Harga adalah 

sesuatu yang harus diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan 

keunggulan yang ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan. Jadi, harga 

memainkan peran langsung dalam membentuk nilai dimata konsumen. 

Penetapan harga harus mengalir dari, dan sesuai dengan, tujuan 

pemasaran dan tingkat perusahaan. Tujuan penetapan harga harus dinyatakan 
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secara eksplisit karena tujuan tersebut berpengaruh langsung terhadap 

kebijakan penetapan harga, begitu pula dengan metode yang digunakan untuk 

menentukan harga. 

1. Berorientasi laba 

Tujuan ini dinyatakan sebagai keinginan untuk mendapatkan keuntungan 

investasi yang cepat atau lebih, untuk membebankan semua yang dapat 

ditanggung oleh perdagangan. Penetapan harga untuk mencapai laba yang 

maksimal tidak selalu menghasilkan harga tinggi. Harga yang rendah 

mungkin memperluas ukuran pasar serta menghasilkan penjualan dan laba 

yang lebih besar. 

2. Berorientasi penjualan 

Perusahaan berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar yang jelas. Apabila 

memiliki pangsa pasar yang besar, sebuah perusahaan mungkin mempunyai 

skala ekonomi yang lebih baik daripada kompetitornya. Selain itu, biasanya 

adalah lebih mudah untuk mengukur pangsa pasar sebuah perusahaan 

daripada menentukan apakah laba telah dimaksimalkan. Perusahaan yang 

memiliki pandangan jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan pangsa 

pasar ketika pasar berkembang.  

Menurut Tjiptono (2008) faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam penetapan harga: 

1. Faktor internal perusahaan 

a. Tujuan pemasaran perusahaan 
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Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan 

perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimisasi laba, 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar 

yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi 

persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lain-lain. 

b. Strategi perusahaan 

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh 

karena itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan 

bauran pemasaran lainnya seperti produk, distribusi, dan promosi. 

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 aspek struktur 

biaya. 

d. Organisasi 

Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus 

menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan 

harga menurut caranya masing-masing. Dalam industri di mana 

penetapan harga merupakan faktor kunci, biasanya setiap perusahaan 

memiliki departemen pemasaran atau manajemen puncak. Pihak-pihak 

lain yang memiliki pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer 

penjualan, manajer produksi, manajer keuangan dan akuntan. 
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2. Faktor lingkungan eksternal 

a. Sifat pasar dan permintaan 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang 

dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan 

monopolistik, atau oligopoli. 

b. Persaingan 

Ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu 

industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk 

substitusi, pemasok, dan acaman pendatang baru.  

c. Unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya 

Perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi, 

kebijakan dan peraturan pemerintah, dan aspek sosial. 

5. Promosi 

Menurut Tjiptono (2008) Promosi merupakan bagian dari kegiatan 

pemasaran dan dikenal sebagai unsur dari bauran pemasaran. Promosi sangat 

diperlukan oleh perusahaan karena disatu pihak meyakinkan konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan sedangkan, dipihak lain sangat menentukan 

suksesnya perusahaan menghadapi persaingan di pasar. Disamping itu kegiatan 

promosi sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen untuk 

memperkenalkan produk, baik jenis, warna, bentuk dan harga, maupun kualitas 

produk yang ditawarkan atau yang dihasilkan perusahaan.  



22 
 

 
 

Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi 

dan membujuk, serta mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemsarannya. Secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menginformasikan dapat berupa : 

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru 

b. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

c. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan 

d. Meluruskan kesan yang keliru 

e. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli 

f. Membangun citra perusahaan 

2. Membujuk konsumen sasaran untuk : 

a. Membentuk pemilihan merek 

b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu 

c. Mengubah persepsi konsumen terhadap atribut produk 

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga 
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3. Mengingatkan , dapat terdiri atas : 

a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat 

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan 

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan 

Secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi 

bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. 

Beberapa tugas khusus itu sering disebut bauran promosi adalah: 

1. Personal selling (penjualan personal) 

Komunikasi langsung tatap muka antara penjual dan calon konsumen untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon konsumen dan membentuk 

pemahaman konsumen terhadap produk. 

2. Periklanan 

Bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang 

keunggulan atau keuntungan suatu produk, disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian. 
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3. Promosi penjualan 

Bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat 

diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen.  

4. Public relations (hubungan masyarakat) 

Komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi 

persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap 

perusahaan tersebut. 

5. Direct marketing (pemasaran langsung) 

Sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau 

beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur atau 

transaksi di sembarang lokasi. Dalam direct marketing, komunikasi 

promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual dengan tujuan 

agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan. 

Menurut Kismono (2001) perusahaan perlu menetapkan tujuan promosi 

yang akan membantu tercapainya tujuan perusahaan secara lebih luas. 

Program-program promosi dapat didasarkan atas satu atau lebih tujuan berikut 

ini: 

a. Memberikan informasi 

Tujuan dasar dari semua kegiatan promosi adalah memberikan informasi 

kepada konsumen potensial tentang produk yang ditawarkan, dimana 

konsumen dapat membelinya, dan berapa harga yang ditetapkan. 
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Konsumen memerlukan informasi-informasi tersebut dalam pengambilan 

keputusan pembeliannya.  

b. Meningkatkan penjualan  

Kegiatan promosi juga merupakan salah satu cara meningkatkan penjualan. 

Perusahaan dapat merancang promosi penjualan dengan memberikan 

kupon belanja, sampel produk dan sebagainya. Untuk membujuk konsumen 

mencoba produk yang  ditawarkan dengan harga yang lebih murah atau 

dengan tambahan keuntungan yang lain.  

c. Menstabilkan penjualan   

Pada saat pasar lesu, perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi agar 

tingkat penjualan perusahaan tidak mengalami penurunan yang berarti.  

d. Memposisikan produk 

Perusahaan perlu memposisikan produknya dengan menekankan 

keunggulan produknya dibandingkan produk pesaing. Strategi promosi 

yang tepat seperti iklan dapat membantu perusahaan.  

e. Membentuk citra produk 

Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan dapat membantu  image 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Perusahaan dapat 

menggunakan media iklan untuk membangun cirta produknya dimata 

konsumen. 
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6. Saluran Distribusi 

Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan (Tjiptono, 2008). Dengan kata lain, proses 

distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu: 

1. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang 

dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas bentuk, tempat, waktu, dan 

kepemilikan. 

2. Memperlancar arus saluran pemasaran secara fisik dan non fisik. Yang 

dimaksud dengan arus pemasaran adalah aliran kegiatan yang terjadi 

diantara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat didalam proses 

pemasaran. Arus pemasaran tersebut meliputi arus barang fisik, arus 

kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus negosiasi, arus 

pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungan risiko dan arus 

pemesanan. 

Dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas distribusi, perusahaan kerapkali 

harus bekerjasama dengan perantara dan saluran distribusi untuk menawarkan 

produknya ke pasar. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang atau 

perusahaan yang menghubungkan aliran dari produsen kepada konsumen akhir 

dan konsumen industrial. 
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Perantara dibutuhkan terutama karena adanya beberapa kesenjangan 

diantara produsen dan konsumen. Kesenjangan tersebut adalah: 

1. Geographical gap, yaitu kesenjangan yang disebabkan oleh tempat 

pemusatan produksi dan lokasi konsumen yang tersebar dimana-

mana. 

2. Time gap, yaitu kesenjangan yang terjadi karena adanya kenyataan 

bahwa pembelian atau konsumsi dilakukan hanya pada waktu-

waktu tertentu sementara produksi (agar efisien) berlangsung terus-

menerus sepanjang waktu. 

3. Quantity time, yaitu kesenjangan yang terjadi karena jumlah barang 

yang dapat diproduksi secara ekonomis oleh produsen berbeda 

dengan kuantitas normal yang diinginkan konsumen. 

4. Assortment gap, yaitu situasi produsen dimana umumnya 

berspesialisasi pada produk tertentu, sedangkan konsumen 

menginginkan produk yang beraneka ragam. 

5. Communication and information gap, kesenjangan yang timbul 

karena konsumen tidak tahu dimana sumber-sumber produksi yang 

menghasilkan produk yang diinginkan atau dibutuhkan, sementara 

dilain pihak produsen tidak tahu siapa dan dimana pembeli potensial 

berada. 

Adapun tujuan dari penggunaan perantara adalah memanfaatkan 

tingkat hubungan, pengalaman, spesialisasi dan skala operasi mereka dalam 
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menyebarluaskan produk sehingga dapat mencapai pasar sasaran secara efektif 

dan efisien. Sementara itu, saluran distribusi adalah rute atau rangkaian 

perantara baik yang dikelola pemasar maupun yang independen, dalam 

menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Jumlah perantara yang 

terlibat dalam saluran distribusi sangat bervariasi. 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti perlu membahas teori-teori dari 

penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel-variabel penelitian yang sedang 

dilakukan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan 

penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk hipotesis atau jawaban 

sementara dalam penelitian ini. Poeneliti mendapatkan beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Artinya pengambilan dan pencantuman 

penelitian terdahulu pada penelitian ini didasarkan pada kesamaan beberapa 

variabel dan kajian teori atau didasarkan pada hasil-hasil penelitiannya. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu yang didapat oleh peneliti: 

Penelitian Variabel Metode Hasil 

Irawan 

dan Budhi 

(2015) 

1. Produk 

2. Harga 

3. Saluran 

distribusi 

4. Promosi 

Populasi : pembeli 

mobil Toyota Avanza 

pada PT Astra 

Internasional AUTO 

2000 cabang Sungkono 

Surabaya 

Sampel : 100 orang 

Alat analisis : regresi 

linier berganda 

Produk, harga, 

saluran distribusi, 

promosi 

berpengaruh positif 

dan signifikan  
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Penelitian Variabel Metode Hasil 

Pratiwi 

dan 

Sudiksa 

(2014) 

1. Harga 

2. Lokasi 

3. Produk 

4. Promosi 

Populasi : Pembeli 

mobil Toyota Avanza 

pada PT Agung 

Automall Denpasar 

Sampel : 93 orang 

Alat analisis : regresi 

linier berganda 

Harga, produk, 

lokasi, dan promosi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

Setiawan 

dan 

Sugiharto 

(2014) 

1. Harga 

2. Produk 

3. Promosi 

4. Lokasi 

Populasi : pembeli 

mobil Toyota Avanza di 

Surabaya 

Sampel : 100 orang 

Alat analisis : regresi 

linier berganda 

Harga, produk, 

promosi dan lokasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan  

Sudirman, 

Bachri, 

dan 

Rombe 

(2015) 

1. Harga 

2. Lokasi 

3. Produk 

4. Promosi 

Populasi : pembeli 

mobil KIA Picanto di 

PT Kars Inti Amanah 

Palu 

Sampel : 156 orang 

Alat analisis : regresi 

linier berganda 

Produk, harga, dan 

promosi 

berpengaruh 

signifikan 

Nugraheni 

(2016) 

1. Citra merek 

2. Produk 

3. Harga 

Populasi : konsumen 

mobil Daihatsu Xenia di 

Wonosobo 

Sampel : 120 orang 

Alat analisis : regresi 

linier berganda 

Citra merek, produk 

dan harga 

berpengaruh positif 

dan signifikan  

 

Andrianto 

(2013) 

1. Produk 

2. Harga 

3. Promosi 

4. Citra merek 

Populasi : konsumen 

Toyota Kijang Innova di 

semarang 

Sampel : 96 orang 

Alat analisis : regresi 

linier berganda 

Produk, harga, 

promosi, citra merek 

berpengaruh positif 

dan signifikan  

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 

sebelumnya pada penelitian ini, maka kerangka pikir penelitian dapat dibuat 

sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

       H1 

   H2 

 

 H3 

        H4 

 

 

Kerangka penelitian ini menggambarkan adanya pengaruh dari 4 variabel 

independen yaitu produk (X1), harga (X2), promosi (X3), saluran distribusi (X4) 

terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian (Y) pada konsumen Toyota 

Avanza di Kota Malang. 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

Ada beberapa penelitian yang mendukung produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Irawan dan Budhi (2015) menyatakan produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin baik produk yang 

dimiliki Toyota Avanza tersebut akan semakin meningkatkan keputusan 

konsumen dalam membeli mobil Toyota Avanza. Pratiwi dan Sudiksa 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Promosi (X3) 

Saluran 

Distribusi (X4) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
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(2014) menyatakan produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Produk yang baik maka akan mempengaruhi keputusan 

pembelian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai 

berikut: 

H1: Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

Ada beberapa penelitian yang mendukung harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Menurut penelitian yang dilakukan Setiawan 

dan Suhiharto (2014) menyatakan bahwa harga berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Semakin baik persepsi konsumen tentang harga yang 

ditawarkan oleh PT. Toyota-Astra Motor akan semakin meningkatkan 

keputusan konsumen untuk membeli mobil Toyota Avanza. Hasil penelitian 

lain Pratiwi dan Sudiksa (2014) menyatakan bahwa harga memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga 

yang ditawarkan sesuai dengan kualitas yang diharapkan konsumen, maka 

konsumen akan melakukan pembelian Toyota Avanza.  Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2 : Harga Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian. 

3. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

Ada beberapa penelitian yang mendukung promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Menurut Penelitian Sudirman, Bachri dan 

Rombe (2015) menyatakan promosi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Semakin baik promosi yang dilakukan oleh dealer maka akan 
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semakin meningkatkan keputusan konsumen untuk membeli mobil Toyota 

Avanza. Penelitian lain yang dilakukan oleh Andrianto (2013) menyatakan 

Promosi berpengaruh signifikan terhadap proses keputusan pembelian. 

Promosi sangat diperlukan oleh perusahaan karena untuk meyakinkan 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan.perusahaan melakukan promosi 

dengan tepat kepada sasaran yang dituju dan semakin menarik promosi yang 

ditawarkan maka akan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H3: Promosi Berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

4. Pengaruh saluran distribusi terhadap keputusan pembelian 

Ada beberapa penelitian yang mendukung saluran disatribusi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan dan Sugiharto (2014) menyatakan bahwa saluran 

distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Lokasi Dealer yang strategis dijantung kota sehigga mudah untuk 

mengaksesnya, bentuk layanan yang disediakan berupa pengantaran barang 

sampai ke tujuan tanpa pungutan. Semakin bagus sistem distribusi yang 

digunakan, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian yang dimiliki 

konsumen karena kemudahan mendapatkan kendaraan, Sudirman, Bachri 

dan Rombe (2015).  Hasil Penelitian Pratiwi dan Sudiksa (2014) menyatakan 

bahwa saluran distribusi bepengaruh signifikan terhadap keputusan 
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pembelian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai 

berikut : 

H4: Saluran Distribusi Berpengaruh Terhadap keputusan Pembelian. 


