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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 
 

Peneliti menggunakan beberapa landasan penelitian terdahulu yang 

berasal dari skripsi maupun jurnal. Penelitian terdahulu yang digunakan 

acuan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut :  

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Alat 

Analisis  

Variabel Hasil Penelitian 

1 Mohamad 

Yusuf 

Farhan 

(2015) 

Analisis Pengaruh 

Citra Merek, 

Desain Produk, 

Kualitas Produk 

Terhadap  

Keputusan 

Pembelian Sepatu 

Nike  

Analisis 

Linier 

Berganda  

Citra 

Merek, 

Desain 

Produk, 

Kualitas 

Produk 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa citra merek, 

desain produk, dan 

kualitas produk 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian 

2 Aditya 

Yoga 

Wiratama 

(2012) 

 

Analisis Pengaruh 

Produk, Persepsi 

Harga, Dan Citra 

Merek Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Sepatu 

Olahraga Merek 

Nike Di Kota 

Semarang 

Analisis 

Linier 

Berganda  

Produk, 

Persepsi 

Harga, 

Citra 

Merek 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa produk, 

persepsi harga dan 

citra merek 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian 

3 Ridwan 

Adji 

Baskoro 

(2014) 

Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, 

Promosi Dan Citra 

Merek Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Sepatu 

Olahraga Merek 

Adidas (Studi 

Analisis 

Linier 

Berganda 

Kualitas 

Produk, 

Harga, 

Promosi, 

Citra 

Merek 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk, harga, 

promosi  dan citra 

merek berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 
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No Nama dan 

Tahun 

Judul Alat 

Analisis  

Variabel Hasil Penelitian 

Kasus Pada 

Mahasiswa Udinus 

Semarang) 

keputusan 

pembelian 

4 Mila Yuni 

Pratiwi 

(2017) 

Pengaruh Harga, 

Promosi Dan Citra 

Merek Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Sepatu 

2BEAT 

Analisis 

Linier 

Berganda 

Harga, 

Promosi, 

Citra 

Merek 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa harga, 

promosi dan citra 

merek berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian 

5 Muhamma

d Rifqi 

Zakaria 

Dzul 

Jalaali 

(2017) 

Pengaruh 

Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek, 

Dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Pada 

Sepatu Adidas Di 

Surabaya 

Analisis 

Linier 

Berganda 

Kesadara

n Merek, 

Asosiasi 

Merek, 

Harga 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kesadaran 

merek, asosiasi 

merek dan harga 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

Dari ke lima jurnal yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan, peneliti 

menemukan persamaan maupun perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya 

terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut persamaan dan perbedaanya 

Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

Persamaan Penelitian Perbedaan Penelitian 

1. Memiliki kesamaan variabel 

bebas citra merek dan kualitas 

produk 

Penelitian terdahulu pertama 

memiliki 3 variabel bebas, citra 

merek (X1), desain produk (X2), 

kualitas produk (X3) 

2. Memiliki kesamaan variabel 

bebas citra merek 

Penelitian terdahulu kedua memiliki 3 

variabel bebas, produk (X1), persepsi 

harga (X2), citra merek (X3) 
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Persamaan Penelitian Perbedaan Penelitian 

3. Memiliki kesamaan variabel 

bebas harga dan citra merek 

Penelitian terdahulu ketiga memiliki 

4 variabel bebas, kualitas produk 

(X1), harga (X2), promosi (X3, citra 

merek (X4) 

4. Memiliki kesamaan variabel 

bebas harga dan citra merek 

Peneliti terdahulu keempat memiliki 

3 variabel bebas, harga (X1), promosi 

(X2), citra merek (X3) 

5. Memiliki kesamaan variabel 

bebas harga  

Penelitian terdahulu ke lima memiliki 

3 variabel bebas, kesadaran merek 

(X1), asosiasi merek (X2), harga (X3) 

Kelima penelitian terdahulu 

mempunyai variabel terikat yang sama 

yakni keputusan pembelian 

Penelitiaan terdahulu pertama, kedua 

dan ketiga menggunakan accidental 

sampling, penelitian keempat 

menggunakan purposive sampling 

dan penelitian kelima menggunakan 

convenience sampling dan purposive 

sampling. 

Penelitian terdahulu maupun sekarang 

menggunakan analisis penelitian yang 

sama yakni regresi linier berganda dan 

variabel terikat yang sama yakni 

keputusan pembelian 

Kelima penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang terdapat studi 

kasus yang berbeda 

 

B. Landasan Teori 

 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana konsumen 

secara aktual melakukan pembelian produk Kotler dan Amstrong (2008). 

Keputusan pembelian adalah hasil atau kelanjutan yang dilakukan oleh 

individu ketika dihadapkan pada situasi dan alternatif tertentu untuk 

berperilaku dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi lain dari keputusan 
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pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Keler, 2009).  

Tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi 

oleh stimulus (rangsangan). Dalam stimulus konsumen mempunyai dua 

macam keterlibatan, yakni keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. 

Konsumen yang mempunyai keterlibatan tinggi adalah konsumen yang 

mempunyai peran besar pada saat melakukan proses pembelian. Konsumen 

yang mempunyai keterlibatan rendah adalah konsumen yang tidak terlalu 

berperan dalam proses pembelian suatu produk.  

a. Jenis-Jenis Perilaku Keputusan Pembelian  

Perilaku keputusan pembelian sangat berbeda untuk masing-masing 

produk. Keputusan yang lebih kompleks biasanya melibatkan peserta 

pembelian dan pertimbangan pembeli yang lebih banyak. Menurut Kotler 

dan Amstrong (2008), perilaku keputusan pembelian terbagi menjadi 

empat jenis, yaitu :  

1. Perilaku pembelian kompleks  

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ketika mereka 

sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang 

signifikan antar merek. Konsumen mungkin sangat terlibat ketika produk 

itu mahal, beresiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan eskpresi 

diri. Konsumen harus mempelajari banyak hal tentang kategori produk. 

Pada tahap ini, pembeli akan melewati proses pembelajaran yakni 
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tentang mengembangkan keyakinan tentang produk, sikap, dan 

kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-masak.  

2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi (ketidaknyamanan)  

Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen 

sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau 

beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Setelah 

pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaknyamanan pasca 

pembelian ketika mereka mengetahui kerugian tertentu dari merek yang 

dibeli atau mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek yang tidak 

dibeli.  

3. Perilaku pembelian kebiasaan  

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi ketika dalam keadaan 

keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. 

Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori produk 

ini, konsumen hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek. Jika 

konsumen terus mengambil merek yang sama, hal ini lebih merupakan 

kebiasaan daripada loyalitas yang kuat terhadap sebuah merek. 

Konsumen tidak secara aktif mencari informasi tentang merek, 

mengevaluasi karakteristik merek, dan mempertimbangkan keputusan 

tentang merek yang akan dibeli. Sebagai gantinya, konsumen menerima 

informasi  secara pasif ketika merek menonton televisi atau membaca 

majalah. Pengulangan iklan menciptakan kebiasaan akna suatu merek 

dan bukan keyakinan merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang 
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kuat terhadap sebuah merek, mereka memilih merek karena terbiasa 

dengan merek tersebut, konsumen mungkin tidak mengevaluasi pilihan 

bahkan setelah melakukan pembelian. Oleh karena itu, proses pembelian 

melibatkan keyakinan merek yang dibentuk oleh pembelajaran pasif, 

diikuti oleh perilaku pembelian, yang mungkin diikuti oleh evaluasi atau 

mungkin tidak.  

4. Perilaku pembelian mencari keragaman  

Perilaku pembelian mencari keragaman dalam situasi yang 

mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah, tetapi anggapan 

perbedaan merek yang signifikan. Konsumen sering melakukan banyak 

pertukaran merek. Konsumen akan mengesampingkan merek yang biasa 

di beli karena merek lain menawarkan sebuah penawaran yang 

menguntungkan konsumen jika membeli produk tersebut. 

b. Tahap proses pembelian 

Terdapat lima tahapan dalam proses keputusan pembelian menurut 

Kotler dan Keller (2009), diantaranya : 

1. Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian konsumen dimulai ketika konsumen menyadari 

adanya dorongan internal maupun eksternal. Dorongan internal adalah 

kebutuhan dalam diri seseorang yang mendorong konsumen untuk 

membeli. Dorongan eksternal ketika seseorang melihat produk dan 

merasa tertarik untuk melakukan keputusan pembelian. 

2. Pencarian Informasi 
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Pada tahap ini konsumen yang telah mengenali kebutuhannya akan 

mencari sejumlah informasi terkait produk yang dibutuhkan. Ada 

beberapa sumber informasi diantaranya sumber pribadi (keluarga, teman, 

tetangga dan rekan), sumber komersial (iklan, situs web, wiraniaga, 

penyalur, kemasan dan tampilan), sumber publik (media massa dan 

organisasi peringkat konsumen) dan sumber eksperimental atau 

pengalaman (penanganan, pemeriksaaan dan penggunaan produk). 

3. Evaluasi Alternatif 

Pada tahap ini konsumen akan melakukan evaluasi pilihan produk 

sesuai dengan manfaat yang diperlukan oleh konsumen. Konsumen akan 

melakukan keputusan pembelian pada produk yang mempunyai manfaat 

dan nilai lebih kepada konsumen. 

4. Keputusan Pembelian 

Tahap ini konsumen melakukan keputusan pembelian produk yang 

telah dipertimbangkan manfaat dan nilai kegunaannya. Setelah proses 

pembelian konsumen akan mengkonsumsi produk sesuai dengan 

kebutuhannya. Konsumen akan membandingkan manfaat produk dengan 

ekspektasi sebelum membeli produk. 

5. Perilaku Pascapembelian 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses keputusan 

pembelian. Pada tahap ini konsumen akan menilai manfaat serta nilai 

yang diberikan oleh produk yang telah dibeli. Terdapat tiga kegiatan 

pasca pembelian yang dilakukan oleh konsumen, yakni kepuasan pasca 
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pembelian, tindakan pasca pembelian serta penggunaan dan 

penyingkiran pascapembelian. 

c. Komponen struktur keputusan pembelian 

Kotler (2004), menyebutkan ada tujuh komponen untuk mengambil 

suatu keputusan yang harus dipilih oleh konsumen, yakni : 

1. Jenis produk 

Produk adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh proses produksi 

yang akan dijual di pasar dengan tujuan memberikan nilai guna bagi 

konsumen. Produk mempunyai jenis-jenis yang berbeda sesuai 

dengan manfaat yang diberikan. Konsumen harus menentukan jenis 

produk mana yang dibutuhkan agar konsumen mudah melakukan 

keputusan pembelian.  

2. Bentuk produk 

Bentuk produk adalah fisualisasi yang akan dilihat oleh konsumen. 

Bentuk produk meliputi ukuran, desain, warna, dll. Sebelum 

melakukan keputusan pembelian konsumen harus 

mempertimbangkan bentuk produk yang dibutuhkan. 

3. Merek produk 

Dalam satu produk terdapat beberapa merek yang di tawarkan 

kepada konsumen di pasar. Setiap merek akan memiliki manfaat 

serta persepsi yang berbeda-beda di benak konsumen. Konsumen 

akan mempertimbangkan merek yang telah diyakini memberikan 

manfaat yang dinilai lebih. 
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4. Penjual produk 

Sebelum memutuskan keputusan pembelian konsumen akan 

mencari tahu informasi terkait dengan produk. Penjualan produk 

juga menjadi perhatian konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian. Konsumen harus membuat keputusan dimana akan 

membeli produk serta cara untuk mendapatkan produk. 

5. Jumlah produk 

Jumlah produk adalah seberapa banyak produk yang akan di beli 

oleh konsumen. Kuantitas jumlah produk yang akan dibeli 

tergantung dari kebutuhan konsumen akan produuk tersebut. 

6. Waktu pembelian 

Sebelum melakukan proses pembelian, konsumen harus 

memutuskan waktu yang tepat. Ketepatan waktu dimaksudkan agar 

produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

7. Cara pembayaran 

Terdapat berbagai macam cara untuk membayar produk yang telah 

diputuskan untuk di beli. Konsumen harus membuat keputusan 

tentang metode pembayaran yang akan dilakukan pada saat 

melakukan proses pembelian. 

 

 

d. Indikator keputusan pembelian 
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Ada tiga indikator dalam menentukan keputusan pembelian Kotler dan 

Amstrong (2012), diantaranya : 

1. Kemantapan pada suatu produk 

Pada saat melakukan keputusan pembelian, konsumen memilih 

salah satu dari beberapa alternatif. Pilihan yang dilakukan oleh 

konsumen didasarkan pada kualitas, harga, citra merek dan faktor 

lain yang memberikan kemantapan pada konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

2. Kebiasaan dalam membeli produk 

Konsumen melakukan pembelian produk karena menurut mereka 

produk adalah salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan. 

Kebiasaan membeli produk berhubungan dengan waktu, cara dan 

tempat yang menjadi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian. 

3. Kecepatan dalam membeli sebuah produk 

Konsumen sering mengambil sebuah keputusan dengan 

menggunakan pilihan yang sederhana. Heuristik adalah sebuah 

proses yang dilakukan oleh konsumen dalam menganbil sebuah 

keputusan secara cepat dan menggunakan sebagian informasi saja. 

2. Citra Merek  

Setiap produk yang dijual di pasar memiliki merek, dimana merek 

tersebut sebagai pembeda antara satu produk dengan produk yang lain. 

Merek mengidentifikasikan penjual atau produsen. Merek sebenarnya 
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merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan tampilan, 

manfaat, dan jasa tertentu pada pelanggan. Merek-merek terbaik 

memberikan jaminan atas kualitas. 

Citra merek adalah suatu kesan yang ada dalam benak pelanggan 

mengenai suatu merek. Hal ini dibentuk melalui pesan dan pengalaman 

pelanggan mengenai merek sehingga menimbulkan citra yang ada di benak 

pelanggan (Kotler dan Keller, 2009). Selain itu citra merek merupakan 

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan pelanggan terhadap merek 

tertentu (Tjiptono,2011).  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra merek 

Ada beberapa faktor yang mempegaruhi citra merek di benak konsumen 

menurut Schiffman dan Kanuk (2006), diantaranya : 

1. Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat 

konsumen tentang suatu produk yang telah dikonsumsi. 

3. Kegunaan atau manfaat yang berkaitan dengan fungsi suatu produk 

barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, hal ini berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya dengan maksimal. 

5. Resiko, berkaitan dengan besar dan kecilnya akibat atau untung dan 

ruginya konsumen setelah membeli produk 
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6. Harga, hal ini berkaitan dengan tinggi reendahnya biaya yang 

dikeluarkan konsumen untuk membeli sebuah produk 

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan 

kesepakatan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari 

produk tertentu. 

b. Indikator Citra Merek 

Ada tiga indikator untuk mengukur citra merek menurut Kotler dan 

Keller (2009), yaitu : 

1. Kesukaan asosiasi merek (favorability of brand association) 

Favorability mengarah pada kemampuan merek tersebut untuk 

mudah diingat oleh konsumen. Hal-hal yang termasuk kedalam 

favorability yakni, kemudahan merek produk untuk diucapkan, 

kesesuaian antara kesan merek di benak konsumen dengan citra 

yang diinginkan oleh perusahaan.  

2. Kekuatan asosiasi merek (strength of brand association) 

Pada awalnyaa, asosiasi merek dibentuk dari kombinasi antara 

kuantitas perhatian konsumen pada merek dan ketika konsumen 

menemukan relevansi juga konsistensi antara konsep dirinya dengan 

merek. Keunggulan merek mengacu pada nilai-nilai lebih yang 

dimiliki oleh produk dan nilai yang membedakan dengan merek lain. 

Termasuk dalam kelompok streght adalah penampilan fisik produk, 

harga, maupun fasilitas lain yang ada pada produk tersebut. 

3. Keunikan asosiasi merek (uniqueness of brand association) 
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Mempunyai sebuah ciri khas adalah salah satu yang perlu 

diperhatikan perusahaan untuk memperkenalkan merek produknya. 

Keunikan suatu produk akan memberikan kesan tersendiri pada 

konsumen. Konsumen akan selalu mengingat terhadap produk yang 

menurutnya unik. Sebuah brand yang memiliki ciri khas harus dapat 

melahirkan keinginan pelanggan untuk mengetahui lebih jauh 

dimensi brand yang terkandung di dalamnya. Keunikan sebuah 

merek dapat meyakinkan konsumen bahwa merek tersebut memiliki 

perbedaan dibandingkan dengan merek lainnya.  

3. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dan memperagakan 

fungsinya termasuk keseluruhan reabilitas, durabilitas, ketepan, 

kemudahan dalam pengoperasian, reparasi produk juga atribut lainnya 

(Kotler dan Amstrong, 2012). Kualitas produk merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keseluruhan 

dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan atau menilai sampai 

seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya 

(Tjiptono, 2008). Kualitas ditentukan oleh fungsi serta kegunaan dari 

produk itu yang meliputi daya tahan, kenyamanan, dan estetika. Kualitas 

produk yang baik akan menjadikan konsumen loyal terhadap produk 

tersebut. 

Kebanyakan produk disediakan pada satu diantara empat tingkatan 

kualitas, yaitu: kualitas rendah, kualitas rata-rata sedang, kualitas baik dan 
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kualitas sangat baik. Beberapa dari atribut diatas dapat diukur secara 

objektif. Namun demikian dari sudut pemasaran kualitas harus diukur dari 

sisi persepsi pembeli tentang kualitas produk tersebut (Kotler dan 

Armstrong, 2012). 

a. Dimensi Kualitas Produk 

Perusahaan yang ingin mempertahankan keunggulan kompetitif maka 

perusahaan tersebut harus mengerti aspek dimensi apa saja yang 

digunakan oleh konsumen untuk membedakan sebuah produk yang di 

jual perusahaan tersebut dengan produk pesaing (Tjiptono,2005). Ada 

beberapa dimensi kualitas produk, diantaranya : 

1. Kinerja (performance) 

Kinerja diartikan sebagai persepsi pelanggan terhadap manfaat dasar 

dari produk yang dikonsumsinya. Konsumen akan merasaa puas jika 

produk yang telah dibeli memiliki kinerja yang diinginkan 

konsumen. 

2. Daya tahan (durability) 

Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

digunakan oleh konsumen. Selain itu,  daya tahan juga berkaitan 

dengan manfaat kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

 

3. Kehandalan (reliability) 
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Kehandalan suatu produk adalah peluang suatu produk bebas dari 

kegagalan saat menjalankan fungsinya. Kehandalan juga diartikan 

sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas sebuah produk 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification) 

Karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat 

pada produk. 

5. Fitur (features) 

Fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan sebuah produk. Fitur dapat berperan sebagai 

pendukung ketertarikan konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. 

6. Pelayanan (serviceability) 

Merupakan kemudahan perbaikan atau service ketika dibutukan 

7. Keindahan (aesthetics) 

Daya tarik keindahan yang dimiliki oleh produk  yang berhubungan 

dengan bentuk fisik seperti tampilan, bentuk, dan warna 

8. Kesan kualitas (perceived quality) 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus memberikan kesan 

serta pengaruh yang baik dimata konsumen, seperti membuat citra 

merek yang baik. 

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas produk 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk (Besterfield, 

2009), diantaranya : 

1. Tenaga kerja (man) 

Faktor tenaga kerja sangat berperan penting dalam menentukan 

kualitas produk dari awal hingga akhir. 

2. Bahan baku (materials) 

Kualitas bahan baku sangat mempengaruhi kualitas dari suatu 

produk. Jadi produk yang berkualitas di produksi berdasarkan bahan 

baku yang juga berkualitas baik. 

3. Metode (method) 

Produk yang berkualitas menggunakan metode perencanaan yang 

baik dalam proses produksi hingga produk berada di tangan 

konsumen. 

4. Mesin (machine) 

Pengendalian, penggunaan dan perawatan mesin harus dilakukan 

dengan baik agar proses produksi dapat berjalan dengan maksimal 

dan produk yang dihasilkan berkualitas baik. 

5. Lingkungan (environment) 

Lingkungan produksi harus dapat mendukung jalannya proses 

produksi, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan 

menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan. 

 

4. Harga 
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Harga adalah sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk 

mendapatkan suatu barang maupun jasa. Harga bukan hanya pertukaran 

uang bagi barang dan jasa tetapi harga juga pengorbanan waktu karena 

menunggu untuk memperoleh barang dan jasa. Harga yang ditawarkan 

didasarkan pada tingkat kepuasan konsumen yang diharapkan akan 

mendapatkan sesuatu dari produk dan bukan hanya kepuasan yang 

sesungguhnya diperoleh dari produk (Charles dkk., 2001).  Harga, nilai, dan 

utility merupakan konsep yang saling berhubungan. Harga adalah nilai suatu 

barang yang dinyatakan dengan uang (Alma, 2004).  

Konsumen akan merasa lebih aman dengan harga ketika menghadapi 

tahap keputusan pembelian pada sebuah produk. Dari sudut pandang 

pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk 

barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan 

atau penggunaan suatu barang atau jasa (Tjiptono, 2005). Harga merupakan 

variabel terpenting dalam pembelian, karena selalu ada harga yang dibayar 

pada setiap transaksi pembelian barang (Baskoro, 2014). Harga adalah 

jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan 

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk (Kotler dan 

Amstrong, 2012). 

a. Tujuan Penetapan Harga  

Ada delapan tujuan utama dalam menetapkan harga menurut Tjiptono 

(2005), diantaranya : 

1. Berorientasi laba 
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Dirancang untuk memaksimalkan harga dari harga pesaing, persepsi 

terhadap nilai produk, struktur biaya perusahaan, dan efisiensi 

produk. Tujuan laba didasarkan pada target keuntungan bukan 

sekedar maksimisasi laba. 

2. Berorientasi volume 

Menetapkan harga untuk memaksimumkan volume penjualan dalam 

rupiah maupun unit. Tujuan ini mengorbankan margin laba demi 

perputaran produk yang tinggi. 

3. Permintaan pasar 

Menetapkan harga berdasarkan ekspektasi pelanggan dan situasi 

pembelian spesifik. 

4. Pangsa pasar 

Dirancang untuk meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar. 

Tujuan pangsa pasar sering digunakan dalam tahap kedewasaan 

dalam siklus produk. 

5. Aliran kas 

Dirancang untuk memaksimalkan pengembalian kas secara cepat. 

Tujuan ini bermanfaat pada saat perussahaan mengalami masalah 

keterbatasan kas  

6. Menyamai pesaing 

Dirancang untuk menyamai atau mengalahkan tingkat hharga 

pesaing.  

7. Prestise 
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Menetapkan harga mahal yang konsisten dengan produk.  

8. Status Que 

Mempertahankan tingkat harga saat ini untuk mengamankan posisi 

kompetitif. 

b. Indikator Harga 

Terdapat lima indikator yang menentukan harga menurut Kotler dan 

Amstrong (2012), yakni : 

1. Tingkat harga 

Tinggi atau rendah tingkat sebuah harga yang ditawarkan oleh 

produk 

2. Kesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh produk 

3. Kesesuaian harga dengan manfaat produk 

Harga sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh produk 

4. Daya saing harga 

Harga produk memiliki perbandingan dengan pesaingnya 

5. Keterjangkauan harga 

Harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan dapat dijangkau oleh 

konsumen. 

 

 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis 
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Kerangka pikir merupakan sebuah konsep yang akan menjelaskan 

sebuah objek penelitian. Sesuai dengan landasan teori serta penelitian 

terdahulu  maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra 

merek, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Dalam 

penelitian ini indikator yang digunakan untuk citra merek (X1) adalah 

kesukaan asosiasi merek (favorability of brand association), kekuatan 

asosiasi merek (stregth of brand association), keunikan asosiasi merek 

(uniqueness of brand association) (Kotler & Keller, 2003). Indikator yang 

digunakan untuk kualitas produk (X2) adalah kinerja (performance), daya 

tahan (durability), kehandalan (reliability), kesesuaian dengan spesifikasi 

(conformance to specification), fitur (features), pelayanan (serviceability), 

keindahan (aesthetics) dan kesan kualitas (perceived quality) 

(Tjiptono,2005). Indikator yang digunakan untuk harga (X3) adalah tingkat 

harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan 

manfaat produk, dan daya saing harga (Kotler & Amstrong, 2008). Indikator 

yang digunakan untuk keputusan pembelian (Y) adalah kemantapan pada 

suatu produk, kebiasaan dalam membeli produk, dan kecepatan dalam 

membeli sebuah produk (Kotler & Amstrong, 2012).  

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka konsep 

kerangka pikir ditunjukkan pada gambar 2.1, sebagai berikut : 

 

 

 
Citra Merek 

(X1) 

Keputus

an 

Pembeli

an (Y) 
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(X2) 

Harga (X3) 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir diatas menggambarkan adanya pengaruh dari tiga 

variabel bebas yaitu citra merek (X1), kualitas produk (X2) dan harga (X3) 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y) pada konsumen 

produk sepatu WAKAi di Kota Malang. Hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat diuraikan secara detail melalui hipotesis. Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih harus 

dibuktikan kebenarannya melalui penelitian . 

Hubungan antar variabel : 

1. Pengaruh Citra merek (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Ada beberapa penelitian yang mendukung tentang citra merek 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Baskoro (2014) menunjukkan bahwa citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu 

olahraga Adidas, terdapat empat indikator untuk menilai citra merek 

pada penelitian ini, yaitu merek sudah dikenal, reputasi merek, 

kpercayaan kualitas merek serta perkembangan zaman. Penelitian dari 

Pratiwi (2017) menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhapa keputusan pembelian produk sepatu 2beat. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat pengaruh dari citra 



31 
 

 
 

merek, maka akan semakin tinggi keputusan pembelian yang akan 

dilakukan oleh konsumen. Begitu pula penelitian Wiratama (2012) dan 

Farhan (2015) yang menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

sepatu Nike olahraga dan sepatu Nike fashion. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka di hipotesiskan bahwa 

hipotesis pertama (H1) adalah : 

H1 : Citra Merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian produk sepatu WAKAi.  

2. Pengaruh Kualitas Produk (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farhan (2015) 

menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepatu Nike Fashion, 

adapun indikator yang digunakan adalah kenyamanan produk, 

kehandalan serta daya tahan produk. Hasil penelitian Baskoro (2014) 

juga menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepatu olahraga 

Adidas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas dari sebuah 

produk akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka di hipotesiskan bahwa 

hipotesis kedua (H2) adalah : 
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H2 : Kualitas Produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian produk sepatu WAKAi. 

3. Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian Jalaali (2017) menyebutkan bahwa harga secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

sepatu adidas. Indikator harga pada penelitian ini adalah harga bersaing 

dengan kompetitor, harga terjangkau serta harga sesuai dengan kualitas 

produk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2017) 

menyebutkan bahwa harga berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada produk sepatu 2beat. Pada 

penelitian Baskoro (2014) juga menyebutkan bahwa harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepatu 

olahraga adidas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengaruh 

dari harga maka akan semakin tinggi keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh seorang konsumen. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka di hipotesiskan bahwa 

hipotesis ketiga (H3) adalah : 

H3 : Harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian produk sepatu WAKAi. 

4. Pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga secara simultan 

terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil penelitian Baskoro (2014) menunjukkan bahwa 

secara simultan citra merek, kualitas produk dan harga berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin kuat pengaruh citra merek, kualitas 

produk dan harga secara simultan maka akan semakin tinggi keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka di hipotesiskan bahwa 

hipotesis keempat (H4) adalah : 

H4 : Citra merek, kualitas produk dan harga secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

produk sepatu WAKAi. 


