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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Berikut ini landasan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh 

peneliti yang berasal dari skripsi maupun jurnal penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Keterangan 

1 Nama Ratte Novitasari (2015) 

Tema Penelitian Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Brand 

Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Produk Tupperware (Studi Kasus Di PT. Laris 

Manis Utama) 

Alat Analisis Regresi liniier berganda 

Hasil Penelitian Secara simultan kualitas produk, harga, dan 

brand image berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan secara parsial 

kualitas produk, harga dan brand image 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

2 Nama Iful Anwar (2015) 

 Tema Penelitian Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Peralatan Masak di 

Showroom Maxim Housewares di Grand City 

 Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil Penelitian Hasil menunjukkan bahwa harga dan kualitas 

produk memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk 

memiliki hasil yang lebih dominan terhadap 

keputusan pembelian. 

3 Nama Sugeng Setyo Widodo (2017) 

 Tema Penelitian Pengaruh Discount, Display Produk, dan Lokasi 

Toko Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko 
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No Penelitian Terdahulu Keterangan 

D’Sport Kediri 

 Alat Analisis Analisis Regresi Liniear Berganda 

Hasil Penelitian Hasil menunjukkan bahwa discount, display 

produk dan lokasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan secara parsial discount,display 

produk, dan lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

4 Nama Rinaldy R Tumbuan, Parengkuan Tommy, 

Willem J.F.A Tumbuan (2017) 

Tema Penelitian Pengaruh Atmosfer Toko Terhadap Keputusan 

Pembelian Para Konsumen Yang Berbelanja Di 

UD. Cahaya Lestari Tateli Tiga  

Alat Analisis Regresi Liniear Berganda 

Hasil Penelitian Hasil menunjukkan bahwa interior, display, lay 

out secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Sedangkan 

secara simultan interior, display, lay out 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

 

Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dan 

Sekarang 

 Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah memiliki 

kesamaan variabel bebas (harga dan kualitas produk) pada penelitian 

pertama dan kedua. Selain itu penelitian ketiga dan keempat memiliki 

variabel yang sama yaitu display. Penelitian yang dilakukan memiliki 

variabel terikat yang sama yaitu keputusan pembelian. Ketiga penelitian 

menggunakan alat analisis yaitu regresi linier berganda. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang teknik pengambilan 

sampel dari setiap penelitian berbeda-beda. Penelitian pertama 

menggunakan accidental sampling, kedua menggunakan nonprobability 
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sampling, ketiga menggunakan accidental sampling. Jumlah responden 

dalam setiap penelitian terdahulu maupun sekarang berbeda-beda. 

B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen pada hakikatnya memahami tentang konsumen 

dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Sutisna (2002:5), 

mempelajari perilaku konsumen memiliki tujuan untuk mengetahui 

atau memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen, dan dapat 

digunakan dalam menyusun strategi pemasaran. Sedangkan menurut 

Sumarwan (2014:5), perilaku konsumen adalah semua kegiatan, 

tidakan, proses psikologis yang mendorong sebuah tindakan pada saat 

sebelum membeli, saat membeli, menggunakan suatu produk atau 

jasa, kemudian mengevaluasinya.  

Pengertian perilaku konsumen sering diberi batasan sebagai 

aktivitas manusia yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan menggunakan barang atau jasa, termasuk didalamya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan penentuan dari kegiatan 

tersebut. Secara sederhana perilaku konsumen membahas tentang 

produk apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli produk 

tersebut, kapan mereka membeli produk, dimana mereka membeli 

produk, berapa sering mereka membeli produk, berapa sering mereka 

menggunakan produk tersebut. 

Ada 2 (dua) aspek penting dari arti perilaku konsumen :  
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1.   Proses pengambilan keputusan, merupakan proses psikologis 

(motivasi, persepsi, pembelajaran, memori) yang memberikan 

peran penting dalam memahami konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. 

2.   Kegiatan fisik yang keseluruhnya melibatkan individu dalam 

menilai mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa. 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 
 

Sumber : (Kotler dan Keller (2009:178)) 

a. Stimulus Pemasaran 

Stimulus pemasaran adalah  setiap komunikasi atau stimuli secara 

fisik yang digunakan untuk mempengaruhi konsumen. Terdapat 

beberapa hal stimulus pemasaran (Kotler dan Keller (2009)), 

diantaranya : 
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1) Produk dan Jasa 

Produk adalah segala hal yang ditawarkan pada pasar untuk menarik 

perhatian, penggunaan dan konsumsi yang dapat memenuhi 

kebutuhan atau keinginan. Jasa adalah seluruh kegiatan yang 

ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 

(intangible). 

2) Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dibedankan atas suatu produk 

atau jasa. Harga juga dapat diartikan jumlah dari nilai yang 

diberikan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu manfaat dari 

produk maupun jasa. 

3) Distribusi 

Distribusi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang mana 

mempermudah produsen dalam penyampaian barang maupun jasa 

kepada konsumennya. 

4) Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh 

produsen dalam menyampaikan suatu produk maupun jasa kepada 

seluruh konsumennya. 

b. Tahap Proses Pembelian 

Keputusan pembelian adalah perilaku yang timbul akibat adanya 

rangsangan atau hubungan dari pihak lain (Kotler, 2012). Terdapat lima 

tahapan dalam proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller 

(2009:184), diantaranya : 
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1) Pengenalan Kebutuhan 

Tahap ini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan dapat dipicu  oleh rangsangan dari dalam diri maupun 

dari lingkungan sekitar. 

2) Pencarian Informasi 

Tahap ini konsumen mulai tertarik dan mencari informasi lebih 

banyak. Perolehan informasi biasanya didapat dari, sumber pribadi 

(keluarga, teman, saudara), sumber komersial (iklan, wiraniaga, 

agen, pajangan), sumber publik (media massa, organisasi penilai 

konsumen), sumber pengalaman (penanganan, pemeriksaan, 

penggunaan produk). 

3) Evaluasi Aternatif 

Tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang 

akan dibeli. Mereka melakukan evaluasi pada barang yang cocok 

dengan kebutuhannya. 

4) Keputusan Pembelian  

Pada tahap ini konsumen melakukan pembelian suatu produk. 

Keputusan membeli yang dilakukan konsumen merupakan produk 

yang disukainya dan sesuai dengan kebutuhan. 

5) Tingkah laku pasca pembelian 

Tahap ini konsumen akan menilai dan merasakan puas atau tidaknya 

akan produk yang telah dibeli. 
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c. Indikator Keputusan Pembelian 

Beberapa hal yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan 

keputusan pembelian, (Kotler, 2012:167) diantaranya : 

1) Kemantapan pada suatu produk 

Dalam melakukan sebuah pembelian, konsumen memilih salah satu 

dari beberapa alternatif. Pilihan yang ada didasarkan pada mutu, 

kualitas, harga, dan faktor lain yang memberikan kemantapan pada 

konsumen untuk membeli produk yang dibutuhkan. 

2) Kebiasaan dalam membeli produk 

Konsumen telah melakukan keputusan pembelian, karena mereka 

merasa produk sudah melekat di benaknya dan telah merasakan 

manfaat dari produk tersebut. Konsumen akan merasa tidak 

nyaman jika mencoba sebuah produk baru. 

3) Kecepatan dalam membeli sebuah produk 

Konsumen sering mengambil sebuah keputusan dengan 

menggunakan aturan (heuristik) pilihan yang sederhana. Heuristik 

adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengambil 

sebuah keputusan secara cepat, menggunakan pedoman umum dan 

sebagian informasi saja. 

2. Kualitas Produk 

Adanya persaingan di dunia usaha yang semakin ketat, perusahaan 

dituntut untuk memberikan sebuah produk yang memiliki kualitas baik 

dan memiliki nilai lebih dari para pesaingnya. Kualitas merupakan 

salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli suatu produk. 
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Perusahaan harus memiliki kualitas produk yang setara dengan harga 

yang diberikan.  

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya termasuk keseluruhan reliabilitas, 

durabilitas, ketepatan, kemudahan dalam pengoperasian, dan reparasi 

produk, juga atribut lainnya (Kotler, 2012:283). Sedangkan pendapat 

lain menjelaskan bahwa kualitas merupakan suatu  kondisi dimanis 

berhubungan dengan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan 

maupun melebihi harapan (Tjiptono, 2005).  

Perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas produk yang ada. 

Agar konsumen merasa puas terhadap produk yang telah mereka beli, 

dan menjadikan konsumen loyal terhadap produk tersebut. Kualitas 

ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di 

dalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau 

komponen lain, ekslusifitas kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, 

pembungkusan, dan sebagainya). Adanya kualitas yang baik di benak 

konsumen akan menjadikan mereka loyal, dan bersedia membayarkan 

sejumlah uang untuk produk tersebut. 

a Persepsi Kualitas Produk 

Persepsi kualitas merupakan salah satu penentu utama 

konsumen membeli produk atau tidak. Pertimbangan konsumen 

sebelum membeli produk adalah kualitas, maka dari itu saat ini 

produsen berlomba-lomba dalam mengembangkan produknya guna 
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menciptakan persepsi konsumen yang baik terhadap suatu produk. 

Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen pada kualitas atau 

keunggulan produk yang ditinjau dari fungsinya secara relatif 

dengan produk lainnya (Simamora (2003:78)). 

b Dimensi Kualitas Produk 

  Persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk dapat 

dipengaruhi oleh harga produk. Semakin tinggi harga suatu produk, 

maka semakin tinggi kualitas produk yang didapat. Tetapi persepsi 

kualitas produk juga dapat dipengaruhi oleh reputasi toko, iklan, 

dan variabel lainnya. Ada beberapa dimensi dari kualitas suatu 

produk menurut Garvin (1987) dalam Tjiptono (2005:130), 

meliputi : 

1) Kinerja (Performance) merupakan kinerja utama atau dimensi 

kualitas  yang berkaitan dengan karakteristik suatu produk. 

2) Fitur (Features) merupakan karakteristik pendukung atau 

pelengkap suatu produk. 

3) Keandalan (Reliability) merupakan dimensi kualitas yang 

berhubungan dengan kemungkinan suatu produk dapat bekerja 

pada waktu dan kondisi tertentu. 

4) Kesesuaian (Conformance) merupakan kesesuaian antara mutu 

dan kinerja suatu produk tertentu. 

5) Daya tahan (Durability) merupakan ketahanan suatu produk 

hingga tiba masanya untuk diganti. 
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6) Persepsi Kualitas (Perceived Quality) merupakan kualitas 

produk yang telah dirasakan oleh konsumen. 

7) Estetika (Asthethic) merupakan dimensi kualitas yang mana 

berhubungan dengan tampilan, bau, bunyi suatu produk. 

8) Pelayanan (Serviceability) merupakan kemudahan perbaikan 

atau service ketika dibutuhkan. 

3. Display Produk 

Display atau pajangan toko merupakan tata letak dan tempat 

barang dagangan menurut Jefkins (1997:134). Sedangkan, menurut 

(Sopiah & Syihabudhin, 2008:238), Display adalah usaha yang 

dilakukan dalam menata barang untuk mengarahkan pembeli agar 

tertarik untuk melihat dan membeli. Display yang baik akan 

membangkitkan minat konsumen untuk membeli produk. 

Cummins dan Mullin (2004:45), mengatakan Display dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya tambahan rak pajangan, 

display etalase, penggunaan petunjuk arah lokasi barang. Tujuan 

display adalah menciptakan store image, memudahkan dalam 

pencarian suatu produk, menonjolkan suatu jenis produk, 

menampilkan produk baru.  

a. Teknik Display Produk 

Terdapat beberapa teknik display barang menurut Sopiah & 

Syihabudhin (2008:239), diantaranya  : 

1) Bulk adalah pemajangan barang tanpa kemasan khusus (ditumpuk). 
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2) Ends adalah pemajangan barang di ujung lorong, untuk produk 

high implusive. 

3) Special Display adalah penataan secara khusus, biasanya untuk 

barang musiman atau obral. 

4) Island  adalah penataan barang secara terpisah agar menarik minat 

pembeli. Pemisahan barang yang diletakkan di tempat khusus 

yakni, barang unik dan eksklusif. 

5) Cut-cases adalah penataan tanpa gondola, tetapi menggunakan 

kotak kemasan besar yang dipotong sedemikian rupa dan disusun 

secara rapi. 

6) Jumbled display adalah penataan secara bertumpuk dan sembarang. 

Digunakan untuk barang yang tidak mudah pecah/rusak. 

7) Formal Display adalah penataan secara rapi dengan komposisi 

yang teratur. 

8) Multi Product adalah penataan barang yang diberi harga promosi 

(bukan obral) dan ditempatkan bersama-sama dengan barang 

promosi lainnya. 

9) Tie ins adalah penataan yang memiliki keuntungan besar atau dekat 

dengan barang yang diberi harga khusus. 

10) Shelt Extenders atau J.Hook adalah penataan yang menampilkan 

gondola yang portable di depan daun gondola utama.  
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b. Jenis Display 

Pada dasarnya penataan produk (display) mempunyai beberapa 

macam, yaitu : 

1) Window Display 

Yakni memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu harga, 

simbol, dan sebagainya. Dengan demikian calon konsumen yang 

lewat di depan toko akan tertarik dan memasuki toko tersebut. 

2) Interior Display 

Yakni memajang barang-barang, gambar, kartu harga, poster di 

dalam toko misalnya di lantai, meja, rak-rak, dan sebagainga. 

3) Eksterior Display 

Yakni memajang barang-barang diluar toko, misalnya pada 

waktu mengadakan obral. 

c. Indikator Display Produk 

 Beberapa syarat atau indikator untuk melakukan display 

barang menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008:242) : 

1) Rapi dan Bersih  

Kerapian dan kebersihan merupakan point utama dalam hal 

menarik pembeli supaya bersedia untuk melihat lebih dekat. 

2) Mudah dilihat, dijangkau, dan dicari 

Kemudahan calon pembeli dalam memilih suatu produk, 

dimana mereka dapat dengan mudah dan leluasa dalam 
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mencari, mendapatkan informasi, juga terjangkau oleh orang-

orang normal. 

3) Lokasi yang tepat 

Hal ini disesuaikan dengan keadaan toko. Display juga 

diletakkan dan diatur menurut kelompok barang yang 

berhubungan. 

4) Aman  

Menempatkan produk secara aman bagi pembeli. 

Menempatkan barang yang mudah pecah di bagian rak paling 

atas sehingga sulit dijangkau pembeli dan memerlukan 

kewaspadaan jika hendak mengambil. 

5) Menarik 

Dalam hal ini mencakup warna, bentuk kemasan, kegunaan 

barang, serta adanya tujuan yang pada hakikatnya berujung 

pada suasana belanja yang menyenangkan. 

4. Harga 

Harga merupakan sesuatu yang diberikan dalam pertukaran untuk 

mendapatkan suatu produk baik barang maupun jasa menurut Lamb, 

Hair, Mc Daniel (2001:268). Harga adalah salah satu elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan 

biaya menurut Kotler & Keller (2009:67). Harga merupakan elemen 

termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan fitur produk, 

saluran bahkan komunikasi yang membutuhkan banyak waktu. 
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 Harga produk atau jasa yang dipasarkan merupakan faktor yang 

sangat penting, karena dapat menentukan atau mempengaruhi 

permintaan pasar. Di dalam persaingan usaha yang semakin ketat 

sekarang ini dan semakin banyaknya usaha-usaha baru yang bergerak 

di bidang yang sama atau hampir sama, menuntut perusahaan dapat 

menentukan harga terhadap produk atau jasa yang mereka jual dengan 

tepat.  

a.  Tujuan Penetapan Harga 

Ada lima tujuan utama dalam menetapkan harga menurut Kotler & 

Keller (2009:76), diantaranya  : 

1) Kemampuan bertahan 

Perusahaan memiliki kemampuan bertahan sebagai tujuan 

utama, apabila mereka mengalami kelebihan kapasitas, 

persingan ketat, atau keinginan konsumen yang berubah. 

2) Laba saat ini maksimum 

Perusahaan berupaya untuk menetapkan harga yang akan 

memaksimalkan laba saat ini. 

3) Pangsa pasar maksimum 

Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, 

biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang 

semakin tinggi. Perusahaan menetapkan harga terendah 

mengasumsikan pasar sensitif terhadap harga.  

4) Market skimming pricing 
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Perusahaan memberikan teknologi baru yang menetapkan harga 

tinggi untuk memaksimalkan pasar, pada awalnya harga 

ditetapkan tinggi dan secara perlahan turun seiring waktu. 

Skimming pricing digunakan dalam kondisi : 

a) Terdapat banyak pembeli yang permintaan saat ini tingi. 

b) Biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi 

hingga menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga 

maksimum. 

c) Harga awal yang tinggi menarik lebih banyak pesaing. 

d) Harga tinggi mengkomunikasikan citra produk yang 

unggul. 

5) Kepemimpinan kualitas produk 

Banyak merek yang berusaha menjadi kemewahan terjangkau 

produk yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas, 

selera, dan status yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi 

agar tidak berada di luar jangkauan konsumen. 

b. Indikator Harga 

Terdapat beberapa unsur di dalam variabel harga menurut 

Kotler & Amstrong, 2012:52, diantaranya daftar harga, diskon, 

kredit dan periode pembayaran. Sedangkan dalam penelitian ini 

harga diukur dengan indikator sebagai berikut : 

1) Keterjangkauan harga 
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Harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan bisa dibayar atau 

dijangkau oleh daya beli konsumen. 

2) Daya saing harga 

Harga produk yang ada memiliki perbandingan dengan para 

pesaingnya.  

3) Kesesuaian harga dan manfaat 

Manfaat dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan, 

memiliki manfaat yang sesuai dan sebanding dengan harga bagi 

konsumen. 

4) Diskon 

Diskon merupakan pengurangan harga dari daftar harga yang 

ada. Terdapat beberapa macam diskon, diantaranya : 

a) Diskon tunai, yaitu pengurangan harga untuk pembeli yang 

membayar tagihan di awal. 

b) Diskon jumlah, yaitu pengurangan harga bagi seseorang 

yang membeli dalam jumlah besar. 

c) Diskon fungsional, yaitu diskon yang ditawarkan oleh 

penjual kepada anggota saluran perdagangan yang 

menjalankan fungsi tertentu. 

d) Diskon musiman, yaitu pengurangan harga bagi seseorang 

yang membeli barang di luar musim. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dapat mempermudah dalam sebuah penelitian. 

Sesuai dengan penelitian terdahulu dan landasan teori yang ada, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Kualitas Produk, 

Display Produk, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian.  Adapun 

Keputusan Pembelian memiliki indikator yakni kemantapan pada suatu 

produk, kebiasaan dalam membeli produk,kecepatan dalam membeli 

produk, (Kotler, 2012:167). 

 Persepsi Kualitas produk dapat diukur melalui 8 indikator tetapi 

dalam penelitian ini hanya menggunakan 7 indikator, karena disesuaikan 

dengan objek yang diteliti. Sehingga untuk dimensi pelayanan 

(servicebility) tidak digunakan dalam penelitian saat ini. Kualitas Produk 

menggunakan indikator diantaranya, kinerja (performance), fitur 

(features), keandalan (reliability), kesesuaian (conformance), daya tahan 

(durability), persepsi kualitas (perceived quality), estetika (aesthetic),  

menurut Tjiptono (2005:130). 

Display Produk menggunakan indikator diantaranya rapi dan 

bersih, mudah dilihat, dijangkau, dan dicari, lokasi yang tepat, aman, 

menarik menurut Sopiah & Syihabudhin (2008:242). Sedangkan untuk 

harga menggunakan indikator diantaranya keterjangkauan harga, daya 

saing harga, kesesuaian harga dan manfaat, potongan harga khusus 

menurut Kotler & Amstrong (2008:345). Maka kerangka pikir penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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H1 

 

H2 

 

H3 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti 

dan digunakan untuk menerangkan sebuah fakta.  

Pengaruh Persepsi Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) menunjukkan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa konsumen puas dengan kualitas produk yang 

ada, sehingga di benak konsumen tertanam kualitas produk dari 

perusahaan dan akan melakukan pembelian ulang. Begitu pula penelitian 

dari Anwar (2015) yang menyatakan bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka dapat ditentukan hipotesis : 

H1 : Persepsi kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Pengaruh Display Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Persepsi 

Kualitas 

Produk  (X ) 

Harga  (X3) 

Display  

Produk (X2) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Widodo (2017), 

display produk berpengaruh signifikan dalam keputusan pembelian. 

Adanya display yang baik dapat memudahkan calon pembeli untuk 

memilih suatu produk tertentu, selain itu untuk menciptakan kesan 

mengenai toko tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Melati 

(2012), menyatakan bahwa display produk memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Begitu pula penelitian yang telah dilakukan oleh Tumbuan, dkk 

(2017), display produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditentukan 

hipotesis : 

H2 : Display produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Novitasari (2015), 

menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian karena hasil penelitian menunjukkan apabila harga 

sesuai dengan daya beli konsumen maka cenderung akan melakukan 

pembelian. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2015), 

menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan : 
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H3 : Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 


