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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan masukan

dan pertimbangan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai

berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No Peneliti Variabel Metode Uraian
1 (Doni Hariadi,

2012)
Produk,
Harga,
Promosi, dan
Distribusi
terhadap
Keputusan
Kembelian

- Membagikan
kuisioner
kepada 90
responden.

- Teknik
analisa data:
regresi linier
berganda

produk(x1),
harga(x2),
promosi(x3) dan
ditribusi(x4)
berpengaruh
signifikan terhadap
keputusan
pembelian (Y)
Projector
Microvision

2 (Iful Anwar,
2015)

Harga, dan
Kualitas
Produk
terhadap
Keputusan
Pembelian

- Membagikan
kuisioner
kepada 96
responden

- Teknik
analisa data:
regresi linier
berganda

harga(x1), kualitas
produk(x2)
berpengaruh
signifikan terhadap
keputusan
pembelian(Y)
Showroom Maxim
Housewares

3 (Jackson RS
Wenas, 2013)

Kualitas
Produk,
Harga,
Promosi dan
Kualitas
Layanan
terhadap
Keputusan
Pembelian

- Membagikan
kuisioner
kepada 157
responder

- Teknik
analisa
regresi linier
berganda

kualitas produk
(x1), harga(x2),
promosi(x3),
kualitas
layanan(x4)
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian(Y)
Spring Bed
Comforta
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No Peneliti Variabel Metode Uraian
4 (Cristiani D

Manengal,2015)
Kualitas
Layanan,
Kualitas
Produk,
Penetapan
Harga,
Keputusan
Pembelian.

- Membagikan
kuisioner
kepada 100
responden

- Teknik
analisa
regresi linier
berganda

kualitas layanan
(x1), kualitas
produk(x2),
penetapan harga
(x3) berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian (Y)
Esacom Manado

5 (Rashid Zaman,
2014)

Brand Image,
Service
Quality,
Consumer
Purchase
Intention.

- Membagikan
kuisioner
kepada 301
responden

- Teknik
analisa
regresi linier
berganda

Brand image (x1),
service
quality(x2),
penetapan harga
(x3) berpengaruh
signifikan
terhadap
Consumer
purchase intentio
n (Y) Retail Store
in Pakistan.

B. Tinjauan Teori

1. Keputusan Pembelian

Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli,

apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan

bagaimana cara pembayarannya (Sumarwan, 2003). Selanjutnya Sumarwan

(2003) mendefinisikan keputusan konsumen sebagai suatu keputusan

sebagai pemilikan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan

pembelian adalah suatu keputusan konsumen sebagai pemilikan tindakan

dari dua atau lebih pilihan alternatif mengenai proses, cara, perbuatan

membeli, dengan mempertimbangkan faktor lain tentang apa yang dibeli,

waktu membeli, dimana membelinya serta cara pembayarannya. Ketika

membeli produk secara umum konsumen mengikuti proses pengambilan



3

keputusan. Proses tersebut adalah pengenalan kebutuhan, pencarian

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

Tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi

oleh rangsangan. Dengan kata lain, apakah seseorang merasa terlibat atau

tidak terhadap suatu produk ditentukan apakah dia merasa penting atau tidak

dalam pengambilan keputusan pembelian produk atau jasa. Dengan

demikian bisa dikatakan bahwa ada konsumen yang mempunyai

keterlibatan tinggi dalam pembelian suatu produk atau jasa, dan ada juga

konsumen yang mempunyai keterlibatan yang rendah atas pembelian suatu

produk atau jasa.

Keputusan membeli sebenarnya meliputi mengapa dan bagaimana

sikap sesorang dalam perilaku konsumen. Menurut Swastha dan Handoko

(2008), setiap keputusan mencakup beberapa komponen, yakni:

a. Memilih Produk

Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya pada

kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk, sehingga dapat

memaksimalkan daya tariknya.

b. Memilih Merk

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan

dibelinya. Keputusan tentang merek ini sangatlah subyektif tergantung

dari selera dan keinginan konsumen. Perusahaan harus mengetahui

konsumen dalam memilih suatu merek.

c. Memilih Penjual

Konsumen harus menentukan tempat dimana dia akan membeli produk

tersebut. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui dimana konsumen

dalam memilih agen–agen penjualan yang dipilihnya.

d. Memilih Waktu Pembelian

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan suatu produk akan

dibeli. Hal ini dipengaruhi oleh waktu dan bagaimana konsumen dalam

memperoleh dan membelanjakan uang yang dimilikinya. Perusahaan

harus mengetahui waktu–waktu yang tepat ketika konsumen akan

membeli suatu produk.
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e. Memilih Jumlah Pembelian

Pembelian mungkin dilakukan melebihi satu unit. Konsumen akan

menentukan seberapa banyak dia akan membeli produk tersebut.

Perusahaan harus menyediakan produk dalam jumlah yang cukup, sesuai

dengan kebutuhan konsumen.

2. Kualitas Layanan

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan

kepada pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan

yang berkualitas kepada para pelanggannya, pencapaian pangsa pasar yang

tinggi, serta peningkatan laba perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh

pendekatan yang digunakan (Parasuraman, 2011). Konsekuensi atas

pendekatan kualitas suatu produk memiliki esensi penting bagi strategi

perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam

menghadapi persaingan.

Salah satu pendekatan kualitas layanan yang banyak dijadikan acuan

dalam riset pemasaran adalah model Servqual (service Quality) yang

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithmal, dan Berry dalam serangkaian

penelitian mereka terhadap enam sektor layanan: reparasi peralatan rumah

tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, serta

perbankan ritel dan pialang sekuritas.

Service quality dibangun atas adanya perbandingan dua faktor

utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima

(perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan

(expected service).

Jika kenyataannya lebih dari yang diharapkan maka layanan dapat

dikatakan berkualitas, dan sebaliknya. Singkat kata, Kualitas layanan dapat

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan

harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima.
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Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan seperti

apakah yang seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan.

Harapan para pelanggan ini didasarkan pada informasi yang disampaikan

dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman dimasa lampau, dan

komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi perusahaan

lainnya)

Menurut Parasuraman, terdapat lima dimensi kualitas layanan,

yaitu:

1) Berwujud (tangible)

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan

sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadan

lingkungan sekitarnya merupakan buku nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi layanan. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh:

gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang

digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2) Kehandalan (reliability)

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan

sesuai dengan yang dijanjikan scara akurat dan terpercaya. Kinerja harus

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu,

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap

yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3) Ketanggapan (responsiveness)

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu

persepsi yang negatif  dalam kualitas pelayanan.

4) Jaminan dan kepastian (assurance)

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para

pelanggankepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen

antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility),
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keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan santun

(courtesy)

5) Empati (empathy)

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami

kebutuhan pelanggan secara specific, serta memiliki waktu

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

3. Harga

a. Pengertian Harga

Harga menurut pengertian dalam ilmu ekonomi adalah nilai suatu

barang yang dinyatakan dengan uang. Menurut Arianto (2013) Harga sering

menjadi faktor penentu dalam pembelian, disamping tidak menutup

kemungkinan faktor lainnya. Harga merupakan salah satu variabel penting

dalam pemasaran dimana Harga dapat memengaruhi konsumen dalam

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk karena berbagai alasan.

Sedangkan menurut Kotler (2012) harga adalah jumlah uang yang

harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Selain itu Harga

adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang

berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepas

barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Harga, pada setiap produk

atau jasa yang ditukarkan bagian pemasaran berhak menentukan Harga jual

dengan disetujuinya oleh manajemen transaksi. Faktor-faktor yang perlu

dipertimbangkan dalam penetapan harga tersebut antara lain: biaya-biaya,

keuntungan jumlah potongan dan lain-lain, untuk membedakan penawaran

dari pesaing. Menurut Kotler (2012) untuk menentukan indikator dari

variabel harga adalah :

1) Harga terjangkau/ sesuai kemampuan

2) Harga bersaing dengan merek lain

3) Harga sesuai dengan kualitas produk
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4) Harga sesuai dengan kemampuan konsumen

Adapun Alma (2007) menyatakan bahwa penetapan harga jual

berasal dari pokok barang tersebut. Biaya adalah setiap pengorbanan untuk

membuat suatu barang atau untuk memperoleh suatu barang yang bersifat

rasional, pengorbanan yang dapat dikatakan biaya apabila memenuhi

kriteria biaya, yaitu: dapat dihitung, dapat diduga sebelumnya, inheren

(melekat) pada produksi, dan tidak dapat dihindarkan.

b. Kebijakan Harga

Kebijaksanaan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang

akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi

antara lain:

1) Apa yang akan disetujui, misalnya untuk mencegah masuknya saingan

maka kebijakan harga ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah

laba yang tipis.

2) Penetrasi untuk meneroboskan produk-produk baru.

3) Kebijaksanaan harga dapat ditinjau dari tiga sudut: Produsen,

Wholesaler dan Retailer

4. Hubungan antara Kualitas Pelayanan, Harga dan Keputusan

Pembelian

Kualitas pelayanan merupakan setiap tindakan yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang ada dasarnya bersifat

intangible tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan

sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Jackson (2013) yang

menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh

signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian pada Spring Bed

Comforta. Hasil ini menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan dari

Spring Bed Comforta, maka akan semakin meningkatkan keputusan

pembelian konsumen.

Tjiptono (2014) menjelaskan bahwa “harga adalah sebagai jumlah

moneter dan atau aspek lain (non moneter) yang mengandung kegunaan
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tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa”. Setiap

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau

mempertahankan citra prestisius. Dalam tujuan berorientasi pada citra,

perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan

diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Iful (2015) yang

menyatakan bahwa harga memiliki hubungan positif dan pengaruh yang

signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Showroom Maxim

Housewares. Hal ini menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh

terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan keputusan

pembelian.

Harga berhubungan dengan seberapa besar pengorbanan yang

dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan keinginannya. Memberikan

harga yang terjangkau bagi konsumen yang dibidik seharusnya menjadi

tujuan dari perusahaan. Konsumen akan membeli produk atau jasa dari

perusahaan yang memberikan harga yang sesuai dengan keinginan mereka.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi)

tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau

dirumuskan. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Pertautan antar variabel tersebut,

selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu

pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka

berfikir (Sugiyono, 2010). Untuk memudahkan pemahaman mengenai

keseluruhan rangkaian penelitian ini, maka disusunlah kerangka penelitian

pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Gambar 2.1. Hubungan kualitas layanan dan harga terhadap keputusan

pembelian.

D. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan

sebagai jawaban  teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban

yang empirik (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis

merupakan jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya

melalui penelitian lebih lanjut. Berdasarkan teori dan uraian tersebut, maka

dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada

pelanggan sangat menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan.

Menurut (Parasurahman, 2011) Keberhasilan perusahaan dalam

memberikan layanan yang berkualitas kepada para pelanggannya,

Kualitas layanan
(x1)

Harga (x2)

Keputusan
pembelian (y)



10

pencapaian pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan laba perusahaan

tersebut sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, (Jackson, 2013) yang

membahas tentang kualitas produk, harga, promosi dan kualitas layanan

menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh

signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian pada Spring Bed

Comforta. Menurut (Cristiani, 2015) menyimpulkan bahwa kualitas layanan

memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian

pada Esacom Manado, Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dibuat

hipotesis sebagai berikut :

H1: semakin baik kualitas layanan, maka semakin mantap konsumen

dalam menentukan keputusan pembelian.

2. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian

Harga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi konsumen

dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk dari berbagai

macam pilihan dengan berbagai alasan (Arianto, 2013). Sedangkan menurut

(Kotler, 2012), harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan

untuk memperoleh produk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Doni, 2012) yang

menyatakan bahwa variabel harga memiliki pengaruh signifikan dan positif

terhadap keputusan pembelian pada Produk Projector Microvision. Menurut

(Iful, 2015) menyimpulkan bahwa harga memiliki hubungan positif dan

pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Showroom

Maxim Housewares. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dibuat

hipotesis sebagai berikut :

H2: semakin terjangkau harga, maka semakin mantap konsumen

terhadap keputusan pembelian.



11

3. Variabel yang paling dominan dalam keputusan pembelian

Menurut (Sumarwan, 2003) pembelian adalah keputusan konsumen

mengenai apa yang akan dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan

menentukan waktu untuk membeli, dan bagaimana cara membayarnya.

Selanjuutnya, (Sumarwan, 2003) mendefinisikan keputusan konsumen

sebagai suatu keputusan sebagai pemilikan suatu tindakan dari dua atau

lebih pilihan alternatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cristiani, 2015)

menyimpulkan bahwa variabel yang dominan dalam mempengaruhi

keputusan pembelian adalah variabel kualitas layanan (x1). Berdasarkan

hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis yang ketiga

sebagai berikut:

H3: kualitas layanan merupakan variabel dominan terhadap

keputusan pembelian.


