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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan untuk mendukung 

penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 

sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian 

terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengaruh kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan pembelian pada produk madu.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, oleh Nur Fajar 

Setianingsih (2016) dengan judul Pengaruh Persepsi Harga, Keragaman Produk, 

Dan Suasana Toko Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada konsumen Dunkin 

Donuts Ambarukmo Plaza Yogyakarta) menunjukkan hasil penelitian bahwa; 

persepsi harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen 

Dunkin Donuts, keragaman produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen Dunkin Donuts, suasana toko berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen Dunkin Donuts dan persepsi harga, keragaman 

produk, dan suasana toko berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Dunkin Donuts. Metode pengambilan sampel yaitu dengan 

menggunakan survey dan teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif, 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Analisi regresi meliputi  uji 

validita, reliabilitas, analisis regresi berganda, uji Goodness of Fit melalui uji F 

dan uji t. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Krystia Tambunan (2012) dengan judul 

Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi Kualitas, Dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Bandeng Presto (Studi Kasus Pada Konsumen Di Bandeng 

Presto Semarang) menunjukkan hasil penelitian bahwa citra merek, persepsi 

kualitas, dan harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian Bandeng Presto. Metode pengambilan 

sampel yaitu dengan menggunakan accidental sampling yaitu pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan memberikan kuesioner untuk diisi kepada para konsumen 

yang melakukan keputusan pembelian Bandeng Presto. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah analisis statistik deskriptif dan analisis 

regresi. Analisi regresi meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, 

analisis regresi berganda, uji determinasi, uji Goodness of Fit melalui uji F dan uji 

t. 

Pragita Shinta Uli Sitorus (2015), Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk 

dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Wardah menunjukkan 

bahwa citra merek, kualitas produk, dan harga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial dan simultan. Jenis 

penelitian yang dilakukan dengan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan 

secara purposive sampling, analisis yang digunakan adalah dengan regresi linier 

berganda dan uji t-test independen untuk menguji hipotesis penelitian. 
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2.2. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen (Consumer Behavior) merupakan kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan suatu 

barang dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. (Dharmmesta dan Handoko, 

2000). 

Semakin majunya industri dibidang pangan, berkembang pula strategi yang 

harus dijalankan perusahaan, khususnya bidang pemasaran. Untuk itu setiap 

perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam 

hubunngannya dengan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut. Dalam menentukan jenis produk atau jasa, konsumen selalu 

mempertimbangkan tentang produk atau jasa apa yang diinginkan , hal ini dikenal 

dengan peilaku konsumen. 

2.2.1. Teori Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang harus dipelajari oleh setiap 

perusahaan atau pemilik usaha untuk mengetahui karakter dan tingkat kepuasan 

seorang konsumen. Perilaku konsumen merupakan sejumlah tindakan-tindakan 

nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis) 

dan faktor luar lainnya (eksternal) yang mengarahkan mereka untuk memilih dan 

mempergunakan barang-barang yang diinginkannnya (Amirullah, 2002). 

Sedangkan menurut James F. Engel et al. (1968:8) berpendapat bahwa 

Perilaku konsumen diarikan sebagai tindakan-tindakan seorang konsumen  yang 

secara langsung terlibat dalam usaha untuk memperoleh dan menggunakan 
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barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

Dalam melangsungkan pembelian, seorang konsumen biasanya dipengaruhi 

oleh corak pembeli. Dengan kondisi seperti itu untuk mengetahui dan memahami 

proses motivasi yang didasari dan menggerakkan perilaku konsumen dalam 

melangsungkan pembelian perlu memahami perilaku konsumen. Ada beberapa 

teori mengenai perilaku konsumen (Kotler, 2000) teori-teori tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Teori Ekonomi Mikro, yaitu keputusan untuk membeli merupakan hasil 

perhitungan ekonomis, rasional dan sadar. Pembeli potensial berusaha 

membeli barang-barang yang akan memberikan kegunaan paling banyak, 

sesuai dengan selera dan harga relatif. 

2. Teori Sosiologis, yaitu suatu teori menitikberatkan pada hubungan dan 

pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. 

Jadi lebih mengutamakan perilaku kelompok dan bukan individu. Arti 

kelompok disini ialah kelompok kecil seperti : keluarga, teman sekerja, 

perkumpulan olahraga dan lain sebagainya. 

3. Teori Psikologis, Teori ini secara garis besar dibagi dalam dua bagian, yaitu 

teori belajar dan teori psikologis. Tujuan mempelajari teori ini adalah 

mengumpulkan fakta-fakta untuk mengontrol perilaku manusia. Kedua 

teori tersebut adalah teori belajar dan teori psikologis. 
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4. Teori Antropologi, Teori antropologi menekankan perilaku pembelian dari 

kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya lebih luas, seperti kebudayaan, 

kebudayaan khusus dan kelas-kelas sosial.. 

2.3. Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk baik itu barang ataupun 

jasa selalu berubah-ubah dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Perilaku 

tersebut dapat dipengaruhi dari segi kebutuhan dan keinginan, gaya hidup, saran 

dari orang lain, kualitas produk, harga, keragaman produk, manfaat produk, 

suasana toko dan masih banyak lagi berbagai  faktor penentuan keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian. 

2.3.1. Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Kotler (2002), terdapat proses penentuan keputusan pembelian 

secara spesifik yang terdiri dari: pengenalan masalah kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Terdapat beberapa tipe perilaku keputusan membeli, semakin kompleks 

keputusan biasanya akan melibatkan semakin banyak faktor yang terkait dan 

semakin banyak pertimbangan yang dipikirkan. Tipe-tipe perilaku pembelian 

tersebut antara lain: 

1) Perilaku membeli yang kompleks 

Konsumen melakukan perilaku membeli yang kompleks ketika mereka benar-

benar terlibat dalam pembeliann dan mempunyai persepsi yang berbeda antar 

merek yang satu dengan yang lain. 

2) Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan 
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Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan dissonancereducing 

buying behavior) terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan pembelian 

yang mahal, jarang, atau beresiko tetapi hanya melihat sedikit perbedaan di 

antara merek-merek yang ada. 

3) Perilaku membeli karena kebiasaan 

Perilaku membeli karena kebiasaan (habitual buying behavior) terjadi saat 

keterlibatan konsumen dan perbedaan antar merek yang rendah. Konsumen 

tidak mencari informasi secara keseluruhan mengenai suatu merek, 

mengevaluasi sifat-sifat merek tersebut, dan mengambil keputusan yang 

berarti merek apa yang akan dibeli. 

4) Perilaku membeli yang mencari variasi 

Pelanggan menjalankan perilaku membeli yang mencari variasi  (variety-

seeking buying behavior) dalam situasi yang bercirikan rendahnya keterlibatan 

konsumen namun perbedaan merek dianggap cukup berarti. Konsumen 

mungkin hanya mengambil merek lain agar tidak  bosan atau sekedar untuk 

mencoba sesuatu yang0berbeda. Penggantian merek terjadi demi variasi dan 

bukan untuk kepuasan (dalam Kotler dan Armstrong, 2001). 

Terdapat beberapa indikator dari proses keputusan pembelian (Kotler dan 

Keller 2007), yaitu:  

1) Tujuan dalam membeli sebuah produk  

2) Pemrosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek 

3) Keyakinan atau kemantapan pada sebuah produk  

4) Memberikan rekomendasi kepada orang lain  
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5) Melakukan pembelian ulang. 

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen 

2.4.1. Harga 

Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang (rupiah) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk (Alma, 2004). Menurut Tandjung 

(2004), harga merupakan jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli 

dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi jual beli 

normal. Kotler dan Amstrong, (2008), harga adalah jumlah uang yang ditagihkan 

atas suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Cannon,dkk, (2008) 

mendefinisikan harga adalah segala sesuatu yang diberikan oleh konsumen untuk 

mendapatkan kualitas yang ditawarkan oleh produsen atas suatu barang atau jasa. 

Berdasarkan kepada beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan satuan uang, 

yang ditagihkan kepada konsumen, untuk mendapatkan kualitas atas suatu produk 

atau jasa.  

Dewasa kini, dengan daya beli mayoritas konsumen yang semakin rendah, 

Penetapan harga merupakan hal yang sangat penting karena konsumen semakin 

kritis dan selektif untuk membelanjakan uang (Tandjung, 2004). Harga adalah 

salah satu dari empat variabel keputusan strategi utama yang dikendalikan oleh 

manajer pemasaran. Keputusan penetapan harga dapat mempengaruhi jumlah 

penjualan dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan (Cannon,dkk, 

2008).  Dalam menetapkan harga, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai 

aspek, di antaranya biaya, yaitu biaya-biaya yang membebani untuk menghasilkan 
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sebuah produk. Dalam hal ini, perusahaan harus menghitung biaya tetap dan biaya 

variabel yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk 

(Tandjung,2004).  

Faktor permintaan konsumen juga perlu diperhatikan. Untuk itu, produsen 

perlu mengetahui ukuran elastisitas sebuah permintaan. Permintaan yang bersifat 

elastis berarti perubahan suatu harga akan berdampak cukup besar terhadap 

permintaan produk. Sedangkan permintaan yang bersifat inelastisitas berarti 

permintaan tersebut memiliki dampak yang kecil terhadap permintaan suatu 

produk (Tandjung,2004). Faktor pemerintahan juga berpengaruh terhadap 

penetapan harga, khususnya di Indonesia. Pemerintah masih berhak melindungi 

industri tertentu dalam penetapan harga. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan 

dumping yaitu menetapkan harga lebih murah untuk produk-produk yang dijual 

ke luar negeri. Faktor terakhir adalah kompetisi (persaingan) juga perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan harga produk (Tandjung,2004). 

Penentuan harga merupakan salah satu keputusan yang paling penting bagi 

manajemen.0Harga yang ditetapkan harus  dapat menutup semua ongkos, atau 

bahkan lebih dari itu yaitu untuk mendapatkan laba. Namun, jika harga yang telah 

ditentukan terlalu tinggi maka akan berakibat kurang menguntungkan bagi 

perusahaan. Dalam hal ini konsumen akan berkurang, volume penjualan 

berkurang, semua biaya mungkin tidak dapat ditutup dan akhirnya perusahaan 

akan mengalami kerugian. Salah satu prinsip bagi manajemendalam penentuan 

harga ini adalah menitikberatkan pada kemauan pembeli untuk harga yang telah 
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ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk menutup ongkos ongkos dan 

menghasilkan laba (Swastha dan Sukotjo,2007). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), ada empat indikator yang 

mencirikan harga yaitu: harga yang terjangkau, harga yang sesuai dengan kualitas, 

harga yang berdaya saing, dan harga yang sesuai dengan manfaat.  

1) Harga yang Terjangkau : Harga barang atau jasa yang dikeluarkan perusahaan 

harus dapat dijangkau semua kalangan dari bawah sampai kalangan atas  

2) Harga yang Sesuai dengan Kualitas : Harga barang atau jasa harus sesuai 

dengan kualitas produk yang dijual  

3) Harga yang Berdaya Saing : Harga yang dikeluarkan oleh perusahaan harus 

dapat berkompetisi dengan perusahaan lain 

4) Harga yang Sesuai dengan Manfaat : Harga Barang atau jasa yang ditetapkan 

oleh perusahaan harus sesuai dengan manfaat dari produk atau jasa tersebut. 

2.4.2. Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan salah satu fokus utama dari perusahaan, kualitas 

produk merupakan salah satu kebijakan penting meningkatkan daya saing produk 

yang meliputi daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen 

yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk pesaing. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2008) kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa 

yang tergantung pada kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan 

yang dinyatakan atau diimplikasikan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan 
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konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualkan sesuai 

harapan dari pelanggan.Konsumen selalu senantiasa melakukan penilaian 

terhadap kinerja suatu produk, hal ini dapat dilihat dari kemampuan produk 

menciptakan kualitas produk dengan segala spesifikasinya sehingga dapat 

menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua indikator 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan. Kualitas suatu 

produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui indikator-indikatornya. 

Indikator kualitas produk menurut Tjiptono (2008) adalah: 

1) Performance (kinerja), berhubungan dengan  karakteristik dasar dari sebuah 

produk. Misalnya kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan produk. 

2) Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk dapat 

bertahan untuk digunakan.  

3) Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu sejauh 

mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi 

tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk.  

4) Features (fitur), adalah karakteristik produk yang didesain untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen 

terhadap produk.  

5) Reliability (reliabilitas), adalah Semakin kecil kemungkinan produk 

mengalami kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan.  

6) Aesthetics (estetika), berkaitan dengan bagaimana penampilan produk yang 

dapat dilihat. Misalnya keindahan dan keunikan model desain dari produk 
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7) Perceived quality (kesan kualitas), merupakan suatu persepsi konsumen 

terhadap kualitas atau keunggulan dari produk. Dikarenakan kurangnya 

informasi dan pengetahuan konsumen akan produk yang dibeli, maka 

konsumen akan mempersepsikan kualitas berdasarkan harga, iklan, reputasi 

perusahaan.   

8) Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta 

kompetensi dan keramahtamahan staff layanan. 

2.4.3. Lokasi  

Menurut (Sulistiyo, 2014) mengemukakan bahwa “lokasi (place) 

menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan 

produknya agar bisa didapatkan dan diterima konsumen”. Lokasi merupakan 

sebuah hubungan  di mana perusahaan harus berlokasi dan beroperasi  dalam 

melakukan kegiatan usahanya (Lupiyoadi, 2001) Dalam hal ini ada tiga jenis 

interaksi yang dapat mempengaruhi lokasi, yaitu :  

1. Konsumen mendatangi produsen (perusahaan), apabila keadaannya seperti ini 

maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat 

dekat dengan konsumen sehingga mudah  untuk dijangkau dengan kata lain 

lokasi dipili harus strategis. 

2. Produsen  mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting 

namun yang harus diperhatikan adalah penyampaian produk harus tetap 

berkualitasdan sesuai dengan harapan konsumen. 
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3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung, berarti service provider 

dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, computer, 

dan surat.  

Indikator Lokasi, Menurut (Tjiptono & Chandra, 2004) dalam pemilihan 

lokasi memerlukan pertimbangan yang baik  terutama pada faktor-faktor berikut 

ini : 

1. Akses, yaitu lokasi yang dilalui mudah dijangkau oleh sarana transportasi 

umum. 

2. Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

dari tepi jalan. 

3. Lalu lintas (traffic) terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: 

a. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi hambatan, 

misalnya terhadap pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, atau 

ambulance. 

b. Banyak orang yang berlalu lalang bisa memberikan peluang besar 

terjadinya impulse buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi 

spontan atau tanpa perencanaan. 

4. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman. 

5. Ekspansi, yaitu tersedianya  tempat untuk perluasan usaha dikemudian hari 

apabila perusahaan inin mengembangkan usahanya. 

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung  akan jasa yang ditawarkan 

oleh peusahaan. 
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7. Kompetisi, yaitu lokasi kompetitor. Dalam menentukan sebuah usaha, arus 

mempertimbangkan  apakah di daerah tersebut telah terdapat banyak usaha 

yang sejenis atau tidak. 

8. Peraturan Pemerintah yang berisi tentang ketentuan untuk mengatur lokasi 

dari sebuah usaha-usaha tertentu. 

2.5. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi 

untuk mempermudah dalam penelitian. Kerangka berpikir penelitian 

menggambarkan hubungan dari variabel bebas, dalam penelitian ini adalah harga, 

kualitas produk dan lokasi terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

   

  

 Bagan 1 Kerangka Berpikir  

Berdasarkan bagan diatas maka penelitian ini ingin mengetahui adanya 

pengaruh dari variabel harga, kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian. Maka dapat diuraikan variabel yang terdiri dari harga yang terjangkau, 

harga yang sesuai dengan kualitas, harga yang berdaya saing, dan harga yang 

sesuai dengan manfaat,variabel kualitas produk yang terdiri dari kinerja, daya 

Harga  (X1) 

 

Kualitas Produk 

(X2) 

Lokasi (X3) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

( 
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tahan produk , fitur produk, , estetika, kesan kualitas, pelayanan dan variabel 

lokasi yang terdiri dari akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir dan lingkungan 

terhadap keputusan pembelian. 

2.6. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : “Diduga bahwa harga, kualitas produk dan lokasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk madu 

Agro Tawon Rimba Raya”. 

 

 


