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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis mendapat informasi yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian yang 

membahas tentang pengaruh harga dan desain terhadap keputusan 

pembelian konsumen telah banyak dijumpai diberbagai penelitian 

sebelumnya sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada 

penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal 

terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya : 

Lestari (2017), melakuan penelitian tentang pengaruh kualitas 

produk, persepsi harga, fitur dan desain terhadap keputusan pembelian MS 

Furniture Vintage di Jepara dengan menggunakan metode penelitian 

berupa regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa kualitas produk merupakan variabel tertinggi dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian mebel pada MS Furniture Vintage di Jepara. Desain 

menjadi variabel kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian mebel 

pada MS Furniture Vintage di Jepara, menunjukkan bahwa model yang 

elegan pada desain produk dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli 

ulang. Fitur merupakan variabel ketiga yang mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian mebel pada MS Furniture Vintage di Jepara. Persepsi 
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harga merupakan variabel terendah yang mempengaruhi keputusan 

pembelian mebel pada MS Furniture Vintage di Jepara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuha dan Sutopo (2015), yang 

membahas tentang kualitas produk, fitur dan desain pada  CV. Munawir 

Furniture di Jepara terhadap keputusan pembelian mebel, dimana teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis dari 

penelitian ini dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa : Kualitas 

produk terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Fitur terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Desain terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Tamayani (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh harga, 

kualitas produk dan promosi penjualan dengan objek penelitian pada UD. 

Wahana Mebel Plemahan Kediri terhadap keputusan pembelian. Teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan terlebih 

dahulu di uji dengan uji validitas dan realibilitas. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, ada pengaruh yang signifikan antara harga, kualitas 

produk, promosi penjualan baik secara parsial maupun simultan terhadap 

keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2015) membahas 

tentang pengaruh desain produk, kualitas produk, dan harga yang 

dilakukan pada Kampung Batik Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dimana 

hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa, analisis 
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statistik diketahui pengaruh secara parsial antara desain produk terhadap 

keputusan pembelian sebesar 25,3%, kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian sebesar 33,8% dan harga terhadap keputusan pembelian sebesar 

39,4%. Pengaruh secara simultan antara desain produk, kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan pembelian sebesar 45,2% sedangkan 54,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

desain produk, kualitas produk, dan harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian baik secara parsial maupun simultan. 

B. Landasan Teori  

1. Keputusan Pembelian.  

Pengambilan keputusan konsumen dalam konteks semua jenis 

pilihan konsumsi, mulai dari konsumsi berbagi produk baru sampai ke 

pemakaian berbagai produk lama. Keputusan konsumen tidak sebagai 

tahap akhir melainkan sebaliknya, yaitu sebagai titik awal proses 

konsumsi. 

Kotler dan Keller (2009), mengemukakan bahwa keputusan 

pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek 

– merek yang ada di dalam kumpulan pilihan, kemudian menurut Kotler 

dan Armstrong (2008), keputusan pembelian adalah keputusan pembeli 

tentang merek mana yang akan dipilih kemudian dibeli. Perilaku 

konsumen dalam dalam melakukan keputusan pembelian ada lima 

proses yang akan dilalui, namun lima proses tersebut tidak harus 

berurutan untuk dilakukan oleh konsumen, karena konsumen bisa saja 
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langsung melakukan pembelian tanpa terlebih dahulu mengikuti urutan 

dalam proses melakukan keputusan dalam membeli.  

Proses dalam melakukan pembelian yang dikemukakan oleh 

Kotler dan Armstrong (2008) didalamnya terdapat faktor – faktor yang 

menyebabkan terjadina rangsangan terhadap konsumen sehingga 

menyebabkan terjadinya keputusan pembelian. Adapun proses 

keputusan pembelian yang dilakukan konsumen disajikan pada gambar 

2.1 : 

Gambar 2.1 

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 

Sumber : Kotler dan Armstrong. 2008  

Gambar 2.1 diatas menunjukkan jika terdapat lima langkah dalam 

mengambil sebuah keputusan pembelian. Kelima langkah tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi

Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku 
Pascapembelian



13 
 

 

a) Pengenalan Masalah (Problem Recognition) adalah tahap pertama 

proses keputusan pembelian, dimana konsumen mengenali adanya 

suatu masalah atau kebutuhan. 

b) Pencarian Informasi (Information Searching) adalah tahap dimana 

konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak informasi, 

dilakukan denga cara meningkatkan perhatian atau aktif mencari 

informasi.  

c) Evaluasi Alternatif adalah tahap dimana konsumen menggunakan 

informasi yang telah didapat untuk mengevaluasi merek – merek 

alternatif dalam sekelompok pilihan. 

d) Keputusan Pembelian adalah (dalam hal ini keputusan memilih 

produk) yaitu tahap diaman kosumen benar – benar melakukan 

pembelian. 

e) Perilaku Pascapembelian adalah tindakan lebih lanut setelah   

melakukan pembelian berdasarkan keputusan atau ketidakpuasan.  

Susilo (2017), mengemukakan pengukuran keputusan pembelian 

yaitu : 

a) Tidak ragu – ragu dalam melakukan keputusan pembelian. 

b) Dapat mengambil keputusan dengan cepat.  

Menurut Syarif (2016), mengemukakan bahwa sesuai kebutuhan 

dalam membeli produk dan keyakinan terhadap produk dapat menjadi 

pengukuran terhadap keputusan pembelian. Putra (2016), keputusan 
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pembelian dapat diukur melalui tanpa pertimbangan dan priotitas 

pembelian suatu produk. 

2. Harga  

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya 

fleksibel dimana setiap saat dapat berubah menurut waktu dan 

tempatnya. Harga bukan hanya angka – angka yang tertera dilabel 

suatu kemasan atau rak toko, tapi harga mempunyai banyak bentuk 

dan melaksanakan banyak fungsi.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), harga (price) adalah 

jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, 

harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh konsumen 

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. Harga menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi pilihan para pembeli dan juga menjadi salah satu 

elemen yang paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan 

keuntungan suatu perusahaan.  

Harga semata – semata tergantung pada kebijakan perusahaan, 

tetapi tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai hal. Murah 

atau mahalnya harga suatu produk sangat relatif sifatnya. Maka dari 

itu, perlu terlebih dahulu dibandingkan dengan harga produk serupa 

yang diproduksi atau dijual perusahaan lain. Perusahaan perlu 
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memahami harga yang ditetapkan oleh para pesaing agar harga yang 

ditentukan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi atau sebaliknya. 

Dari uraian diatas yang menjelaskan bahwa harga adalah unsur 

penting dalam sebuah perusahaan dimana dengan adanya harga 

maka perusahaan akan mendapatkan pemasukan bagi 

keberlangsungan perusahaan. Selain itu, harga juga merupakan alat 

yang nantinya dijadikan proses pertukaran terhadap suatu barang 

atau jasa oleh konsumen.  

Menurut Sari (2012), ada tiga dimensi yang mencirikan harga 

yaitu :  

1) Keterjangkauan harga yaitu harga yang terjangkau yang sesuai 

dengan kemampuan beli konsumen terhadap suatu produk. 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk yaitu harga yang 

ditawarkan memiliki kesesuaian dengan kualitas produk yang 

dibeli. 

3) Daya saing harga yaitu harga yang bersaing dengan produk 

sejenisnya. 

Yugo (2015), mengemukaan dimensi mencirikan harga yaitu 

potongan harga. Potongan harga adalah pengurangan harga yang 

dikenakan pada suatu produk. 
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3. Desain Produk 

Desain merupakan konsep yang lebih besar daripada gaya (Kotler 

dan Armstrong, 2008). Konsep lain desain adalah totalitas fitur yang 

mempengaruhi tampilan dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan 

konsumen (Kotler dan Keller, 2009). Desain lebih dari sekedar kulit luar, 

desain adalah jantung produk. Desain yang baik tidak hanya mempunyai 

andil dalam penampilan produk tetapi juga dalam manfaatnya (Kotler 

dan Armstrong, 2008).  

Desain yang baik dinilai dengan pemahaman mendalam tentang 

kebutuhan konsumen. Desain yang baik memberi nilai tambah pada 

manfaat produk, menjadikannya enak dipandang dan nyaman digunakan 

(Ni'mah, 2017). Lebih dari sekedar menciptakan atribut produk atau jasa, 

desain melibatkan pembentukan pengalaman pemakaian produk bagi 

konsumen. Oleh karena itu, desain produk sebaiknya tidak terlalu 

memikirkan atribut produk dan spesifikasi teknis yang lebih memikirkan 

bagaimana cara konsumen menggunakan dan mengambil manfaat dari 

produk. Desain yang baik dapat meningkatkan nilai konsumen, 

memotong biaya dan menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat, 

desain yang buruk bisa mengakibatkan hilangnya penjualan (Kotler dan 

Armstrong, 2008). 

Desain sangat penting terutama pembuatan dan pemasaran jasa, 

busana, barang kemasan, dan peralatan tahan lama. Bagi perusahaan, 
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produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang mudah dibuat, 

mudah dalam pengembangan fitur, kinerja, kesesuaian, ketahanan, 

keandalan, kemudahan perbaikan, gaya dan didistribusikan. Bagi 

konsumen, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang 

penampilannya menyenangkan dan mudah dibuka, dipasang, digunakan, 

diperbaiki dan disingkirkan. Desain yang baik sangat meyakinkan 

terutama bagi perusahaan produk konsumen yang lebih kecil dan 

perusahaan pemula yang tidak mempunyai anggaran iklan yang besar 

(Kotler dan Keller, 2009). 

Desain Produk (Product Design) menurut Kotler (2001) adalah 

totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu 

menurut yang diisyaratkan konsumen. Desain produk sebagai salah satu 

tahap dalam menciptakan serta mengembangkan konsep dan spesifikasi 

guna mengoptimalkan fungsi – fungsi, nilai dan penampilan produk. 

Dengan demikian, desain produk dapat diartikan sebagai fitur yang 

secara keseluruhan berpengaruh terhadap penampilan, fungsi dan nilai 

produk sebagaimana diisyaratkan konsumen.  

Pengukuran desain produk yang dikemukakan menurut Khaerulloh 

(2014) antara lain : 

1) Varian adalah identik dengan suatu yang berbeda dengan produk 

sebelumnya. 
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2) Bentuk adalah struktur fisik dari suatu produk yang menciptakan 

perbedaan dengan produk lainnya.  

3) Fitur adalah identik dengan sifat atau sesuatu yang unik, khas, 

istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lain. 

Menurut Lestari (2017), gaya (style) yaitu menggambarkan 

penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk itu bagi pembeli 

dan mengikuti perkembangan zaman dapat dijadikan pengukuran desain 

produk terhadap keputusan pembelian konsumen. 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis  

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah dalam mengetahui apa 

yang akan dibahas, serta menjadi landasan untuk penelitian ini. Penelitian 

ini didukung oleh teori yang bersumber dari buku dan menggunakan jurnal 

penelitian terdahulu yang meneliti tentang harga dan desain produk sebagai 

variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel terikat, digunakan 

untuk dasar menentukan kerangka pikir penelitian. Maka untuk mengetahui 

keterkaitan pengaruh antara variabel dapat dilihat pada kerangka pikir 

penelitian pada gambar 2.2 :  

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

      

     

      

Harga 

Desain  

Produk

 

 

  

Keputusan 

Pembelian 
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1. Harga dengan keputusan pembelian.  

Harga adalah suatu nilai yang melekat pada suatu barang dan 

nilai tersebut dinyatakan dengan alat tukar. Harga merupakan jumlah 

dari seluruh nilai yang ditukar konsumen, harga menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi pilihan pembeli (Kotler dan 

Armstrong, 2001). Strategi penetapan harga sangat signifikan dalam 

pemberian nilai kepada konsumen serta keputusan konsumen untuk 

membeli. 

Penelitian yang dilakukan oleh Weenas (2013), yang 

membahas tentang kualitas produk, harga, promosi, dan kualitas 

pada Spring Bed Comforta di Manado terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan 

bahwa harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini berarti bahwa konsumen akan memilih 

produk dengan harga yang relatif lebih rendah. Dalam penelitian ini 

konsumen yang menilai bahwa Comforta memiliki harga yang 

terjangkau dan berada pada harga yang bersaing mereka cenderung 

memiliki keputusan pembelian yang lebih tinggi.  

Akbar dan Lataruva (2013) melakukan penelitian tentang 

analisis pengaruh harga, citra merek, dan atribut produk dengan 

objek smartphone Samsung jenis android yang dilakukan pada 

mahasiswa universitas diponegoro dengan hasil penelitian yang 
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menunjukkan bahwa variabel independen yang paling besar 

berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan pembelian 

adalah variabel harga. Harga menunjukkan koefisien regresi paling 

besar. Harga akan mempengaruhi keputusan pembelian apabila 

harga suatu produk tersebut sesuai dengan kualitas, terjangkau, dan 

sesuai dengan manfaat. 

H1 : Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

2. Desain produk dengan keputusan pembelian.  

Desain yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan 

kinerja produk, mengurangi biaya produk, dan memberi keunggulan 

bersaing yang kuat di pasar sasaran (Kotler dan Armstrong, 2001). 

Desain adalah salah satu dari atribut produk yang mana atribut 

produk adalah unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 

dan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian produk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017), dengan hasil 

desain mempengaruhi keputusan pembelian mebel pada MS 

Furniture Vintage di Jepara, menunjukkan bahwa model yang elegan 

pada desain produk dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli. 

Semakin baik tampilan desain produk MS Furniture Vintage mampu 

meningkatkan keputusan pembelian pada MS Furniture Vintage di 

Jepara. Desain dari produk MS Furniture Vintage mempunyai 

karakteristik tersendiri dari model, gaya yang menarik, variasi dan 

selalu mengikuti model terupdate atau mengikuti perkembangan 
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zaman dan mempunyai desain yang elegan bodi kokoh menjadi 

prioritas dari produk MS Furniture Vintage. Sehingga dapat menjadi 

daya tarik tersendiri bagi konsumen MS Furniture Vintage. 

Mustikasari dan Budiadi (2014) melakukan penelitian tentang 

keputusan konsumen dalam membeli produk kopiah merek Gading 

Gajah Gresik melalui pengaruh kualitas produk, desain produk dan 

harga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika desain produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai signifikansi, varibel desain produk memiliki pengaruh 

lebih besar terhadap keputusan pembelian dibandingkan dengan 

kualitas produk dan harga. 

H2 : Desain berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 


