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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PenelitianTerdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji 

tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan pembelian  

yang diringkas dalam tabel berikut: 

Tabel.2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Hasnety 

Purbarani 

(2013) 

Analisis 

pengaruh 

persepsi harga, 

kualitas produk, 

diferensiasi 

produk, kualitas 

layanan, dan 

promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Independen: 

persepsi harga, 

kualitas 

produk, 

deferensiasi 

produk, 

kualitas 

layanan, 

promosi  

Ada pengaruh positif 

dan signifikan antara 

harga, kulitas produk, 

kualitas layanan dan 

promosi terhadap 

keputusan pembelian 

2. Alreza Hafidzi 

(2013) 

Pengaruh 

kelengkapan 

produk dan 

pelayanan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

(studi kasus 

pada swalayan 

bravo di kota 

bojonegoro) 

Independen: 

kelengkapan 

produk dan 

pelayanan 

Adanya pengaruh 

positif dan signifikan 

antara kelengkapan 

produk, pelayanan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Jayadi (2009) Pengaruh 

kualitas produk, 

harga, promosi 

dan layanan 

purna jual 

terhadap 

keputusan 

Independen : 

kualitas 

produk, harga, 

promosi, 

layanan purna 

jual 

Kualitas harga, dan 

purna jual berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan pembelian 

sepeda motor Yamaha. 
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pembelian 

sepeda motor 

Yamaha pada 

mahasiswa 

universitas 

diponegoro 

4.  Ritawati 

Tedjakusuma  

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

konsumen 

dalam 

keputusan 

pembelian kopi 

bubuk kapal api 

(studi kasus 

pada 

masyarakat 

ciputat timur) 

Independen : 

harga, produk, 

tempat atau 

lokasi, faktor 

sosial, faktor 

individu, 

promosi 

Harga, produk, tempat 

atau lokasi, faktor 

sosial, faktor individu, 

promosi berpengaruh 

terdahap keputusan 

pembelian. 

Sumber: Data diolah 

2.2 Tinjauan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen(consumer behaviour) adalah proses dan 

aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, 

pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan 

jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Saat iini konsumen 

perlu bersikap cerdas ketika membeli setiap produk yang 

diinginkannya agar tidak merasa kecewa dengan apa yang telah 

mereka beli. Bersikap cerdas dalam memenuhi kebutuhan sangat 

diperlukan bagi konsumen, mengingat kebutuhan yang tiada 

hentinya dalam kehidupan sehari-hari. Schiffman dan Kanuk (2000), 

menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses yang dilalui 

oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 
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mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun 

ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya.  

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian mereka, dimana ada dua pendekatan 

dalam proses pengambilan keputusan proses tersebut memerlukan 

pendekatan atau perspektif yaitu perspektif manajerial dan perspektif 

holistik. Dari kedua pendekatan tersebut memiliki keunggulan dan 

kelemahan dari masing-masing pendekatan. 

a. Perspektif Manajerial 

Pendekatan ini didasari oleh keinginan para manajer pemasaran 

untuk mengetahui penyebab spesifik perilaku konsumen. Jadi 

jika mereka mampu memprediksi perilaku konsumen, maka 

mereka akan dapat untuk mempengaruhi perilaku konsumen. 

Pendekatan ini bersifat mikro dan kognitif. Karena sifat mikro 

merupakan pendekatan yang menekan pada konsumen individu 

yang mencakup sikap, persepsi, gaya hidup, dan karakteristik 

demografi. Dengan kata lain konsumen dianggap sebagai orang 

yang rasional karena itu pendekatan ini juga disebut pendekatan 

pengambilan keputusan. 
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b. Perspektif holistik 

Pendekatan ini lebih bersifat makro karena menekankan pada 

sifat pengalaman konsumsi dari pada proses pembelian dan 

lebih focus kekontek budaya. Pendekatan holistik tertarik pada 

pemahaman konteks lingkungan dari tindakan konsumen. Jadi 

dari pendekatan ini perilaku konsumen lebih konteks ke belanja 

dari pada pengambilan keputusan, karena belanja sering 

dipengaruhi oleh faktor budaya. 

2. Keputusan Pembelian 

Kotler (2002), menyatakan bahwa keputusan pembelian adalah 

tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap 

produk. Dari berbagai berbagai faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, 

biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan 

produk yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen 

memutuskan untuk membeli. Biasanya konsumen melalui beberapa 

tahap, yaitu : 

a. Tahap Masukan 

Merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi 

pengenalan konsumen terhadap kebutuhan suatu produk. Faktor 

eksternal terdiri dari dua sumber yaitu pertama berbagai upaya 

pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi 
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konsumen yaitu berupa produk itu sendiri, harganya, 

distribusinya dan promosinya. Kedua yang bersumber dari 

pengaruh sosiologis konsumen yaitu, keluarga, teman, tetangga 

dan sumber informasi lainnya. 

b. Tahap Proses 

Merupakan tahap kedua yang berkaitan dengan bagaimana 

konsumen membuat keputusan, pada tahap ini faktor psikologis 

yang membuat setiap individu seperti motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kepribadian dan sikap akan berpengaruh terhadap 

kebutuhan, pencarian informasi sebelum pembelian, dan 

evaluasi berbagai alternative, maupun pengalaman pada 

pembelian atau konsumsi produk sebelumnya yang pada 

akhirnya pada tahap proses. 

c. Tahap Luaran 

Merupakan tahapan pengambilan keputusan konsumen 

terdiri dari dua aktivitas pasca pengambilan keputusan yang 

saling terikat yaitu, perilaku pembeli dan evaluasi pasca 

pembelian. Dalam membeli konsumen mungkin saja melakukan 

coba-coba sebelum melakukan pembelian actual atau pembelian 

ulang. Sebagaimana namanya pembelian coba-coba dilakukan 

untuk mencoba, menggunakan, merasakan, atau mencicipi suatu 

produk. Namun hal itu tidak dilakukan ke semua produk, sering 
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kali konsumen membeli langsung suatu produk tanpa didahului 

tindakan mencoba membeli.  

Swastha dan Irawan (2008) menyatakan bahwa setelah 

tahap-tahap dimuka dilakuka, sekarang tiba saatnya bagi 

pembeli untuk mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. 

Jika dianggap keputusan membeli, maka pembeli akan 

menjumpai serangkaian keputusan yang menyangkut jenis 

produk, bentuk produk, merek, penjual, kuantitas, waktu 

pembelian dan cara pembayaran. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

1. Produk 

Setiap perusahaan dalam proses produksi akan mendapatkan 

hasil akhir berupa produk. Produk tersebuk dapat berupa barang 

maupun jasa, dimana produk diciptakan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Tjiptono (2005) 

“produk adalah merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan”. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2001) Produk 

adalah semua yang dapat di tawarkan kepada pasar untuk 
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diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

produk merupakan segala sesuatu yang berupa barang atau jasa 

yang dihasilkan produsen dan ditujukan terhadap konsumen untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginannya.Menurut 

Tjiptono (1997) klarifikasi produk terbagi menjadi empat 

kelompok : 

a. Produk Konveniens (convenience product) 

Produk ini umumnya dibeli dengan upaya sekecil 

mungkin, sering dan dalam jumlah yang kecil. Biasanya 

barang konveniens memiliki harga yang murah serta tersedia 

diberbagai tempat penjualan. 

b. Barang belanja (shopping goods) 

Merupakan barang konsumen yang biasanya memerlukan 

pertimbangan untuk membelinya. Konsumen melihat-lihat 

sekelilingnya untuk membandingkan ciri-ciri produk sejenis 

(pesaing)serta harganya sebelum memutuskan. 

c. Produk Khusus (speciality Products) 

Barang konsumen yang cukup penting bagi orang dan 

karenanya mereka membuat upaya khusus untuk membelinya. 
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Dalam banyak kasus konsumen tidak bersedia menerima 

barang pengganti untuk produk yang disukainya. 

d. Barang Yang Tidak Dicari (unsought goods) 

Adalah produk yang belum dikenal oleh konsumen, atau 

diketahui tetapi mereka belum bermaksud 

membelinya.Sedangkan menurut Madura (2006) menyatakan 

bahwa produk yang diproduksi untuk melayani konsumen 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Produk Konsumen 

Merupakan produk yang tersedia secara luas bagi 

konsumen, yang sangat mudah didapat dan merupakan 

produk yang umum dikonsumsi oleh konsumen. 

2. Produk belanja 

Merupakan produk yang berbeda dengan produk 

konsumen, karena produk belanja tidak sering dibeli. 

Ketika konsumen bersiap untuk membeli produk belanja, 

pertama mereka akan berkeliling melihat perbandingan 

kualitas dan harga dari produk pesaing. 

3. Produk spesial 

Produk tersebut merupakan suatu produk yang 

dimaksudkan untuk konsumen tertentu yang spesial dan 

oleh karenanya memerlukan upaya khusus untuk 

membelinya. 
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2. Harga  

Harga merupakan satu-satunya unsur dari bauran pemasaran yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan 

ketiga unsur lainnya (produk, tempat dan promosi) menyebabkan 

timbulnya biaya atau pengeluaran (Tjiptono, 2008). Sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu barang atau jasa, jumlah dari nilai uang yang 

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler dan Amstrong 2013). 

Harga memiliki dan peran utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. 

a. Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

b. Peranan informasi dan harga yaitu fungsi harga dalam menjaring 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, misalnya kualitas. Hal 

ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secaya 

objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yag 

mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Menurut Kotler dan 

Amstrong terjemahan sabran (2012), ada empat indikator harga 

yaitu : 
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1) Keterjangkauan harga. 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

3) Daya saing harga. 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat. 

3. Tempat atau Lokasi 

Swastha (2002) Lokasi atau tempat adalah dimana suatu usaha atau 

aktivitas usaha dilakukan. Faktor penting dalam pengembangan suatu 

usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan 

waktu tempuh ke lokasi tersebut. Berdasarkan hal ini perusahaan harus 

lebih mempertimbangkan konsumen sebagai salah satu faktor penting 

dalam pasar, karena dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen perusahaan dapat memenangkan persaingan pasar. 

Tjiptono (2007) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor dalam 

pemilihan tempat atau lokasi, pada penelitian ini indikator lokasi yang 

digunakan dalam pemilihan tempat atau lokasi adalah : 

1. Akses adalah kemudahan untuk menjangkau lokasi objek yang 

meliputi : 

a. Lokasi yang mudah dijangkau. 

b. Kondisi jalan menuju lokasi. 

c. Waktu yang ditempuh menuju lokasi. 
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2. Lalu-lintas (traffic), banyaknya orag yang lalulalang bisa 

memberikan peluang besar terhadap terjadinya impulse buying. 

Kepadatan dan kemacetan lalu-lintas bisa juga menjadi hambatan. 

3. Visibilitas adalah lokasi obyek wisata dapat dilihat dari jalan utama 

dan terdapat petunjuk lokasi keberadaan objek yang dituju. 

4. Tempat parkir yang luas dan aman adalah sarana tempat parkir yang 

aman luas dan terjamin keamanannya. 

5. Lingkungan adalah keadaan lingkungan, keadaan lingkunganobyek 

berbelanja, meliputi kebersihan dan kenyamanan lingkungan. 

4. Layanan 

Tjiptono (2000) pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam 

melayani pelanggan supaya pelanggan mendapatkan kepuasan yang 

meliputi kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan.Service 

(pelayanan) merupakan nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa 

pelayanan kepada konsumen (Kertajaya, dkk, 2002) 

Layanan pelanggan (customer service) merupakan aktivitas dan 

program yang dilakukan oleh ritel untuk menciptakan pengalaman 

berbelanja dan lebih bersifat memberikan penghargaan kepada 

pelanggan. Aktivitas ini meningkatkan nilai penerimaan pelanggan, 

bukan hanya sekedar barang atau jasa yang dibelinya. (Utami, 2006) 

Dari definisi diatas, yang dimaksud dengan pelayanan dalam 

penelitian ini adalah pelayanan terhadap pelanggan (customer service), 
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yaitusikap dan tindakan yang dilakukan oleh pasar swalayan dalam 

rangka memikat serta melayani semua kebutuhan dan keinginan para 

pembeli atau konsumen pada saat mereka melakukan aktivitas 

berbelanja. 

Menurut Zeithhaml, Parasuraman &Berry (dalam Hardiansyah 2011) 

untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh 

konsumen, ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima 

dimensi kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Tangibles (berwujud) : kualitas pelayanan berupa sarana fisik 

perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat 

informasi. Indikatornya adalah : 

a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan. 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan. 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan. 

d. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan 

pelayanan. 

e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan 

pelayanan. 

f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 

2. Realibility (kehandalan) : kemampuan dan keandalan untuk 

menyediakan pelayanan yang terpercaya. Indikatornya adalah : 

a. Kecermatan petugas dalam melayani. 

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas. 
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c. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat 

bantu dalam proses pelayanan. 

d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan. 

3. Responsivess (ketanggapan) : kesanggupan untuk membantu dan 

menyediakan pelayanan secara cepat dan tepatserta tanggap terhadap 

keinginan konsumen indikatornya adalah : 

a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin 

mendapatkan pelayanan. 

b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 

c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. 

d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 

e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu 

yang tepat. 

f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 

4. Assurance(jaminan) : kemampuan dan keramahan serta sopan santun 

pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen indikatornya 

adalah : 

a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam 

pelayanan. 

b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan. 

c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan. 
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d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam 

pelayanan. 

5. Empathy (empati) : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 

terhadap konsumen indikatornya adalah : 

a. Mendahulukan kepentingan pelanggan/pemohon. 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah. 

c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun. 

d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-

bedakan). 

e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Perilaku konsumen adalah studi tentang cara individu, kelompok,dan 

organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mendisposisikan 

barang, jasa, gagasan atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka (Kotler, 2007). Studi konsumen memberikan petunjuk 

untuk memperbaiki dan memperkenalkan produk atau jasa, menetapkan 

harga, merencanakan saluran, menyusun pesan, dan mengembangkan 

kegiatan pemasaran lain.  

Oleh sebab itu memahami perilaku konsumen dan mengenal 

kebutuhan dan keinginan mereka sangatlah tidak pernah sederhana. Dari 

definisi diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sebagai produsen 

mereka harus mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumennya. 
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Dengan mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap sebuah 

produk, maka produsen dapat mempengaruhi konsumen agar mereka 

dapat membeli produknya pada saat mereka membutuhkannya.  

Swastha dan Handoko (2008) mengemukakan bahwa keputusan 

pembelian adalah proses dalam pembelian yang nyata, apakah membeli 

atau tidak. 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. Setelah 

membeli produk konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap 

produk yang dibelinya. Jika konsumen merasa puas maka mereka akan 

melakukan pembelian ulang, sedangkan apabila konsumen merasa tidak 

puas maka akan beralih ke merek lain. 

Produk industri adalah barang yang dapat membantu manusia 

mengerjakan suatu kegiatan produksinya. Contoh barang produk industri 

seperti mesin penggiling beras, kulkas, magic com, kompor, blender.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian menurut 

Kotler Keller dalam penelitian Permatasari (2016) ada beberapa faktor 

yang mepengaruhi konsumen dalam proses pembelian : 

1. Faktor Budaya 

Budaya, sub-budaya dan kelas sosial sangat penting bagi 

perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan 
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perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah 

sub-budaya yang lebih menampakan identifikasi dan sosialisasi 

khusus bagi para anggotanya. Sub-budaya mencakup kebansaan, 

kelompok ras, dan wilayah geografis. 

2. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

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

Kelompok acuan membuat kelompok seseorang menjalani perilaku 

dan gaya hidup baru dan memperngaruhi perilaku serta konsep 

pribadi seseorang. Kelompok acuan menuntutntuk mengikuti 

kebiasaan kelompok sehingga dapat mempengaruhi pilihan 

seseorang akan produk dan merk aktual. Orientasi keluarga terdiri 

dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Dari orang tua 

seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik dan ekonomi 

serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta.kedudukan orang itu 

masing-masing kelompok dapat ditemukan berdasarkan peran 

statusnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan 

seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta 

nilai dan gaya hidup pembeli. 
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4. Faktor Psikologis 

Faktor psikologi merupakan satu perangkat dimana proses 

psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu 

untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembeli. 

Empat proses psikologis yang penting adalah motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan memori serta fundamental mempengaruhi 

tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasar. 

5. Tahap-Tahap Keputusan Pembelian 

Kotler, (2000) menyatakan bahwa untuk sampai pada tahap 

pembelian terdapat langkah-langkah dalam proses pembelian dengan 

suatu tahapan. Proses pengambilan keputusan meliputi serangkaian 

tahapan meliputi :identifikasi kebutuhan, pencarian alternative, evaluasi 

alternative, perilaku pembelian, dan perilaku puma beli. Proses tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 : Proses Pengambilan Keputusan 

 

 

  

 

Sumber : Kotler, (2000) 

 

 

Identifikasi masalah 

Evaluasi puma beli Keputusan 

pembelian 

Pencarian alternatif Evaluasi alternatif 



24 
 

 

1. Identifikasi masalah 

Merupakan proses dimana pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan yang timbul dari rangsangan internal atau 

rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang tertarik terhadap sebuah produk akan mencari 

informasi mengenai produk tersebut. 

3. Evaluasi alternative 

Sesudah mendapatkan informasi mengenai produk tersebut, 

maka dibuatlah evaluasi untuk memilih satu atau beberapa 

alternative. 

4. Keputusan membeli 

Sesudah mengevaluasi sebuah produk dan melihat secara jelas 

produk tersebut, maka konsumen membuat keputusan untuk 

membeli sebuah produk. 

5. Evaluasi purna beli 

Setelah melakukan pembelian terhadap sebuah produk, 

konsumen merasakan sebuah tingkat kepuasan atau tingkat 

ketidakpuasan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.2 :Kerangka Berfikir 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis 

Pada hakekatnya seseorang membeli produk bukan hanya sekedar 

ingin memiliki produk, para konsumen membeli barang atau jasa karena 

barang atau jasa tersebut digunakan sebagai alat untuk memuaskan 

Produk (X1) 

Keragaman produk 

Ketersediaan produk 

Kemasan produk 

Kualitas produk 

Harga(X2) 

Keterjangkauan harga 

Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Daya saing harga 

Kesesuaian harga dengan manfaaat 

Pelayanan (X4) 

Kecepatan 

Ketepatan 

Keramahan 

Keamanan 

Kenyamanan 

Fasilitas gerai 

Lokasi (X3) 

Letak lokasi 

Jarak lokasi 

Akses 

Tempat parkir 
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kebutuhan dan keinginan (Assauri, 2002). Arikunto (2006) menyatakan 

bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampel terbukti 

kebenarannya melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian ini, yaitu : 

H1 :semakin baik faktor produk, harga, lokasi, dan pelayanan maka 

semakin dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian pada 

Swalayan Etna Malang. 

H2 : faktor produk, faktor harga, faktor  lokasi, dan faktor pelayanan 

secara dominan berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusanpembelian. 

 


