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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang pengaruh dari kualitas produk, persepsi harga dan 

word of mouth telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Hasil 

penelitian tersebut memberikan wawasan terkait dengan teori, ilmu dan 

masukan terhadap peneliti saat ini untuk melakukan penelitian terhadap 

faktor apa yang mempengaruhi pembelian smartphone iPhone. Berikut 

adalah tabel 2.1. yang menunjukkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu 

mengenai keputusan pembelian:  

Tabel 2.1. Peneliti Terdahulu 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Arch C. Ruslim 

(2015) 

“The Influence  

of 

Advertisement, 

Perceived 

Price, and 

Brand Image on 

Consumer 

Buying 

Decision to 

Asus Mobile 

Phone” 

Persepsi 

Harga (X2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel 

independen 

persepsi harga 

mempengaruhi 

Variabel 

dependen 

keputusan 

pembelian secara 

signifikan 

Eva Cahaya 

Hati(2014) 

“Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Harga pada 

Pembelian 

smartphone 

Sony Xperia z 

series di Plaza 

Marina 

Surabaya” 

Kualitas 

Produk (XI), 

Harga (X2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel 

independen 

kualitas produk, 

harga 

mempengaruhi 

Variabel 

dependen 

keputusan 

pembelian secara 

signifikan 
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Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

 Kezzia 

Michelle 

Setiawan 

(2018) 

“Pengaruh word 

of mouth , gaya 

hidup terhadap 

keputusan 

pembelian 

smartphone 

oppo” 

Word of 

Mouth (X3), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel 

independen 

kualitas produk, 

persepsi harga 

mempengaruhi 

variabel dependen  

keputusan 

pembelian secara 

signifikan 

 

 

Khanif 

Mahbubiy 

(2016) 

“Pengaruh, 

kualitas produk, 

harga dan word 

of mouth 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

smartphone 

xiaomi” 

Kualitas 

produk (XI),  

Harga (X2), 

word of 

mouth (X3), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel 

independen 

kualitas produk, 

persepsi harga 

mempengaruhi 

variabel dependen  

keputusan 

pembelian secara 

simultan. 

 

Nawaz Ahmad 

(2014) 

“Impact of 

Word of mouth 

on consumer 

buying 

decision” 

Word of 

Mouth (X3),  , 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linear  

Variabel 

independen word 

of mouth 

mempengaruhi 

variabel dependen  

keputusan 

pembelian secara 

signifikan 

 

Nita Sonia 

(2014) 

“Pengaruh 

kualitas produk 

dan persepsi 

harga terhadap 

keputusan 

pembelian 

handphone 

android” 

Kualitas 

Produk (XI), 

Persepsi 

Harga (X2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel 

independen 

kualitas produk, 

persepsi harga 

mempengaruhi 

variabel dependen 

keputusan 

pembelian secara 

signifikan 

Selvany 

Chichilia 

Lotulung 

(2015) 

“Pengaruh 

Kualitas 

Produk, harga 

dan word of 

mouth terhadap  

Kualitas 

Produk (XI), 

Harga (X2), 

Word of  

Analisis 

Regresi  

Variabel 

independen 

kualitas produk, 

harga, dan word of 

mouth  
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Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

 keputusan 

pembelian 

handphone  

Evercoss 

Mouth (X3), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Linear 

Berganda 

mempengaruhi 

variabel dependen  

yaitu keputusan 

pembelian secara 

simultan 

Siska 

Yulianda(2015) 

“The effect of 

two aspect-

quality product 

and consumer 

psychology-

toward the 

purchase 

decision of 

Samsung 

mobile phone” 

Kualitas 

Porduk (X3), 

Keputusan 

Pembelian(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel 

independent 

Kualitas Produk 

mempengaruhi 

variabel depende 

yaitu keputusan 

pembelian secara 

signifikan 

 

Berdasarkan tabel 2.1. diatas, perbedaan yang mendasar dari 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian 

yang dipilih peneliti. Objek pada penelitian ini adalah smartphone iPhone. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sama-sama 

meneliti pengaruh variabel kualitas produk, persepsi harga dan word of 

mouth yang mempengaruhi keputusan pembelian. Persamaan lain adalah 

Teknik alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Perilaku Konsumen  

Terbentuknya sebuah perusahaan adalah atas dasar mencari 

keuntungan dari hasil penjualan suatu barang maupun jasa, disisi lain 

perusahaan perlu untuk melayani dan memuaskan kebutuhan maupun 

keinginan dari konsumennya. Atas dasar kepuasan konsumen tersebut, 

perusahaan perlu membuat strategi agar konsumen mau untuk membeli 
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dan senang untuk menggunakan produk tersebut. Namun faktanya, 

dalam memaham suatu karakter konsumen itu sangatlah berbeda karena 

dipengaruhi berbagai faktor dari budaya, sosial, pribadi dan psikologis.. 

Perusahaan harus memahami suatu perilaku konsumen agar menjadi 

suatu pedoman yang nantinya dalam membuat, mengembangkan dan 

menginformasikan suatu produk. Kemudian dari perilaku konsumen 

tersebut, perusahaan dapat menyimpulkan bagaimana tanggapan dari 

konsumen terkait produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009;166), Perilaku konsumen 

merupakan bagaimana suatu individu, kelompok dan organisasi yang 

nantinya akan memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan 

suatu barang, jasa, maupun ide atau pengalaman mereka untuk 

memuaskan suatu keinginan dan kebutuhan mereka). Dari pengertian 

tersebut menurut Kotler bahwa perilaku konsumen tersebut seseorang 

yang nantinya akan memilah dan membeli suatu produk yang nantinya 

digunakan untuk kepentingan individu maupun kelompok atau hanya 

untuk memuaskan hasrat memiliki suatu produk atau jasa tertentu.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) perilaku konsumen 

merupakan suatu cara dari individu maupun kelompok dalam  

mengambil suatu keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka 

yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli suatu barang maupun 

jasa yang berhubungan dengan konsumsi atau memenuhi keinginan 

mereka. Berdasarkan dari pendapat dari berbagai para ahli dapat 
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disimpulkan tujuan dari mempelajari suatu perilaku konsumen adalah 

untuk mengetahui hal apa yang diinginkan konsumen sehingga 

perusahaan dapat mengidentifikasi dan menenmukan strategi yang tepat 

dalam membuat suatu produk dan memasarkananya pada pasar. Hal-hal 

yang memperngaruhi keputusan pembelian dapat dilihat pada gambar 

2.1 dibawah ini :  

Gambar 2.1. Model Perilaku Pembeli Phillip dan Kotler  

Dari Gambar 2.1 diatas bahwa stimulant pemasar dan faktor lain 

memberikan pengaruh terhadap pembel ian oleh konsumen. Psikologi 

konsumen dan karakteristik konsumen memberikan dampat terhadap 

proses keputusan pembelian dan tahap selanjutnya adalah konsumen 

berhak memilih membeli atau menggunakan produk atau jasa atas 

pilihan mereka yang di inginkan. Dan tugas dari pemasar adalah 

mengerti dan memahami keputusan pembelian dari konsumen dimana  
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keputusan pembelian tersebut dipengaruh oleh beberapa faktor dari 

pribadi maupun luar dan lingkungan 

2. Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian merupakan beberapa tahapan yang 

dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian suatu produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau perusahaan (Kotler, 2009). 

Keputusan pembelian merupakan faktor yang terpenting dalam suatu 

perusahaan dimana dalam mencapai tujuan utamanya adalah untuk 

medapatkan keuntungan penjualan, mencapai volume penjualan dan 

mendapatkan nilai dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Keputusan pembelian adalah proses penentuan pilihan konsumen 

dari berbagai alternatif pilihan yang ada terhadap produk yang paling 

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan (Tjiptono, 2008;25). 

Konsumen adalah sebagai pelaku utama dalam proses pembelian selalu 

menjadi perhatian produsen. Menurut Peter dan Olson (2013), 

keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif 

pilihan yang ada, dan memutuskan memilih salah satu dianta ra pilihan-

pilihan tersebut. 

Menurut Kotler dan Keller (2009;185), Proses keputusan 

pembelian konsumen terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh 

seorang konsumen sebelum sampai pada keputusan pembelian dan 

selanjutnya pasca pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

membeli yang dilakukan oleh konsumen dimulai jauh sebelum tindakan 
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membeli dilakukan serta mempunyai konsekuensi setelah pembelian 

tersebut dilakukan. Menurut Kotler dan Keller (2009;185), proses 

pengambilan keputusan pembelian pada konsumen di bagi menjadi lima 

tahapan yaitu: 

a. Pengenalan Masalah 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau 

kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata 

dengan yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya 

rangsangan internal maupun eksternal. Dari pengalaman 

sebelumnya orang telah belajar bagaimana mengatasi dorongan ini 

dan dimotivasi ke arah produk atau jasa pusat perbelanjaan yang 

diketahuinya akan memuaskan dorongan ini. 

b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya mungkin atau 

mungkin juga tidak, untuk mencari informasi lebih lanjut. Jika 

dorongan konsumen kuat dan produk itu berada di dekatnya, 

mungkin konsumen akan langsung membelinya. Jika tidak maka 

kebutuhan konsumen ini akan menjadi ingatan saja. Pencarian 

informasi mengenal dua tingkat yang berbeda, yaitu perhatian 

meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi yang sedang-

sedang saja dan pencarian informasi secara aktif yang dilakukan 

dengan mencari informasi ke segala sumber. 
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c. Evaluasi Alternatif 

Untuk membuat keputusan akhir, konsumen memproses 

informasi tentang pilihan mereka. Pertama, konsumen mempunyai 

kebutuhan, sehingga konsumen akan mencari manfaat tertentu dan 

selanjutnya melihat kepada atribut produk atau jasa. Konsumen akan 

memberikan bobot yang berbeda setiap atribut produk sesuai dengan 

kepentingannya. Kemudian konsumen mungkin akan 

mengembangkan himpunan kepercayaan merek. Konsumen juga 

dianggap memiliki fungsi utilitas, yaitu bagaimana konsumen 

mengharapkan kepuasan produk atau jasa bervariasi menurut tingkat 

alternatif tiap ciri. Sehingga konsumen akan tiba pada sikap ke arah 

alternatif merek melalui prosedur tertentu 

d. Tahap Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen menyusun merek-merek dalam 

himpunan pilihan serta membentuk proses. Keputusan pembelian 

tidak otomatis terjadi preferensi atau pilihan merek. Pada tahap 

pembelian sebenarnya masih terdapat kemungkinan perubahan. 

e. Perilaku Sesudah Pembelian 

Perilaku pasca pembelian merupakan evaluasi atas pembelian 

yang telah dilakukan oleh konsumen. Apabila produk yang telah 

dibeli oleh konsumen dapat memberikan manfaat sesuai apa yang 

diharapkan oleh konsumen, maka konsumen akan merasa puas. 

Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, tugas dari perusahaan tidak 
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hanya berakhir setelah pembelian saja, namun perusahaan harus 

cermat dalam meliha kepuasan pasca pembelian 

 

3. Kualitas Produk 

a. Pengertian kualitas produk 

Produk merupakan suatu komponen penting bagi perusahaan 

karena tanpa dihasilkannya suatu produk, maka perusahaan tersebut 

tidak dapat melakukan kegiatan apapun dari usahanya. Di dalam 

sebuah produk, harus memiliki kualitas yang bermanfaat bagi para 

konsumennya, agar produk tersebut lebih menjual keberadaannya. 

Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan maka diperlukan 

suatu standarisasi pada kualitas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

kualitas produk yang dihasilkan agar memenuhi standarisasi yang 

telah ditetapkan. Sehingga konsumen tidak akan kehilangan 

kepercayaan terhadap produk yang bersangkutan..  

Menurut Kotler dan Keller (2009;143), kualitas produk adalah 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat. Kualitas adalah manfaat yang dirasakan dari suatu produk 

oleh konsumen atau pemakainya. Di dalam kualitas produk  tersebut 

memiliki isyarat intrinsik dan ekstrinsik. Isyarat-isyarat intrinsik 

berkaitan dengan karakter fisik produk itu sendiri, seperti ukuran, 

warna, rasa, atau aroma dan keunggulan produk. Sedangkan isyarat-
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isyarat ekstrinsik berkaitan dengan harga, kemasan, iklan, dan bahkan 

dorongan teman sebaya. 

b. Dimensi Kualitas Produk 

Apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan 

kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi 

apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk 

yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi 

kualitas produk menurut (Tjiptono, 2008;25) meliputi :  

1) Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti (Core Product) yang dibeli. 

2) Keistimewaan tambahan (features) yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap. 

3) Keandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai.  

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.  

5) Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk. 

tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis 

maupun umur ekonomis penggunaan smartphone. 

6) Estetika (asthethic) yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

Misalnya bentuk fisik smartphone yang menarik, model atau 

desain yang artistik, warna, dan sebagainya 



25 

 

 

 

4. Persepsi Harga 

a. Persepsi Harga 

Menurut Peter dan Olson (2014;246), Price Perception 

(persepsi harga) menyangkut bagaimana informasi harga dipahami 

oleh konsumen dan dibuat bermakna bagi mereka. Dengan kata lain 

persepsi akan harga sangat mempengaruhi konsumen tentang 

kualitas dari produk tersebut. Secara umum persepsi konsumen 

terhadap harga tergantung dari perception of price differences 

(persepsi mengenai perbedaan harga) dan referene prices (referensi 

harga). 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi suatu persepsi 

terhadap kewajaran suatu harga. Pertama, perception of price 

differences (persepsi mengenai perbedaan harga) adalah suatu 

pembeli yang biasanya melakukan perbandingan terhadap harga 

yang di tawarkan dengan harga dasar nya Sebagai contoh, suatu 

perusahaan menawarkan produk-produk berkualitas dengan nilai 

harga yang lebih tinggi dianggap sebagai satu hal yang relevan dan 

rasional, sehingga konsumen menerima tawaran suatu harga pada 

tiap-tiap produk yang ditawarkan suatu perusahaan.  

Dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap 

perubahan harga tergantung dari prosentasi nya bukan dari 

perbedaan absolut dan besaran harga baru pada suatu produk 
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tersebut tetap “acceptable price”. Adapun faktor lain yang 

mempengaruhi persepsi terhadap kewajaran suatu harga adalah 

“price references”  yang dimiliki oleh pelanggan yang telah 

memiliki pengalaman pribadi (internal price) dan beberapa 

informasi dari luar yaitu iklan dan pengalaman orang lain(external 

references price). Menurut Schiffman & Kanuk (2008), Beberapa 

informasi dari luar itu dipengaruhui oleh : 

1) Harga kelompok produk (product line) yang di pasarkan oleh 

perusahaan yang sama 

2) Perbandingan harga dengan produk pesaing 

3) Urutan produk yang ditawarkan (top down selling) 

4) Harga produk yang pernah ditawarkan konsumen (recalled 

price) 

Dengan begitu Persepsi harga (price perception) berkaitan 

dengan bagaimana suatu informasi harga yang ditawarkan dapat 

dipahami oleh konsumen dan memberikan makna bagi mereka. 

Sehingga harga dari sudut pandang pemasaran merupakan suatu 

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang dan jasa (Dinawan, 2010). 

b. Indikator Persepsi Harga 

Indikator persepsi harga menurut (Dinawan, 2010) terdiri atas: 

1) Perbandingan harga dengan produk lain. 



27 

 

 

2) Kesesuaian harga terhadap kualitas produk. 

3) Keterjangkauan harga. 

Peneliti lain mengemukakan indikator yang menentukan 

keputusan pembelian dalam harga (Purwati dkk., 2012;268) adalah: 

1) Keterjangkauan harga, dimana harga tersebut sesuai dengan 

daya beli masyarakat. 

2) Fleksibilitas pembayaran, hal ini agar mempermudah dalam 

melakukan transaksi atau pembayaran. 

3) Potongan harga, merupakan bagian dari promosi agar konsumen 

tertarik untuk membeli produk atau jasa. 

4) Daya saing harga, perbandingan suatu harga dari yang 

perusahaan tawarkan dengan harga dari pesaing. 

 

5. Word of Mouth 

a. Pengertian Word Of Mouth  

Menurut Kotler dan Keller (2009:512) word of mouth 

merupakan pembicaraan antara satu orang dengan yang lain secara 

langsung atau melalui surat, atau komunikasi menggunakan media 

elektronik mengenai keunggulan atau pengalaman pada saat 

membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa.  Dalam 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimana suatu 

perusahaan dalam memasarkan produknya memberikan sebuah 

informasi berbagai ide, kepercayaan dan pengalaman satu sama lain 
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yang nantinya akan memberikan sesuatu hal yang baik dan benar 

sehingga data menciptakan sebuah pemasaran dari mulut ke mulut.  

Promosi dari mulut kemulut (word of mouth ) dapat terjadi 

ketika konsumen membicarakan tentang suatu produk, baik dalam 

segi positif maupun segi negatifnya. Strategi promosi dari mulut ke 

mulut merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk 

memasarkan sebuah produk atau jasanya. Selain hal itu, Teknik 

pemasaran ini tidak membutuhkan biaya sekalipun yang besar 

bahkan bisa saja gratis jika konsumen merasa puas  terhadap 

produk dan jasa yang perusahaan tawarkan. Oleh karena itu 

perusahaan harus memberikan citra yang positif terhadap produk 

atau jasa yang mereka ciptakan 

b. Manfaat dari Word of Mouth 

Beberapa alasan penting yang membuat word of mouth dapat 

menjadi sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian (Hasan, 2010). 

1) Word of mouth merupakan sumber informasi yang jujur ( ketika 

informasi datang dari seorang teman yang lebih kredibel karena 

tidak ada hubungan dari orang dengan perusahaan) 

2) Word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada 

yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk 

melalui pengalaman teman dan kerabat 
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3) Word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya. 

Misalnya ikatan social, waktu, keluarga, atau hambatan fisik 

lainnya. 

c. Strategi penciptaan Word of Mouth. 

Terdapat 4 hal yang dapat dilakukan agar konsumen 

membicarakan tentang sebuah produk atau jasa Menurut (Sernovitz, 

2012), yaitu :  

1) Be interesting. Menciptakan sebuah produk atau jasa yang 

menarik dan memiliki karakteristik yang lebih unggul dari 

produk atau jasa yang lain sehingga konsumen tertarik untuk 

membicarakannya.  

2) Make it easy. Memulai dengan pesan yang mudah diingat. 

Dengan adanya unsur pesan yang menarik yang disampaikan 

perusahaan pada produk atau jasa tersebut dapat menjadi bahan 

yang menarik untuk dibicarakan oleh konsumen kepada teman 

mereka.  

3) Make people happy. Word of mouth akan mudah terjadi apabila 

perusahaan dapat membuat konsumennya merasa senang. 

Misalnya dengan membuat produk yang menarik, memberikan 

pelayanan yang baik, ataupun mengatasi masalah yang terkait 

dengan produk maupun jasa dengan cepat, sehingga dengan 

adanya hal-hal tersebut akan membuat konsumen menceritakan 

pengalaman mereka kepada kerabat dekatnya.  
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4) Earn trust and respect. Apabila perusahaan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen, memiliki komitmen dalam 

menyampaikan informasi, maka akan timbul kepercayaan 

konsumen kepada perusahaan sehingga dengan adanya 

kepercayaan tersebut konsumen akan dengan senang hati 

menceritakan tentang produk atau jasa tersebut. 

 

d. Indikator Word of Mouth 

Word of mouth merupakan kegiatan yang terdiri dari pikiran, ide-ide 

dan informasi yang dibagikan di antara pelanggan dari pengalaman 

pribadi mereka, menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008). Indikator 

dari word of mouth diukur melalui tiga buah pertanyaan, yaitu : 

1) Membicarakan hal yang positif  

Kemauan pemasar serta pelanggan dalam membicarakan hal-hal 

positif suatu produk atau jasa kepada orang lain dapat 

memberikan kesan yang baik sesuai pengalamannya terhadap 

produk atau perusahaan.  

2) Merekomendasikan  

Rekomendasi pemasar dan konsumen kepada konsumen lain 

dapat meningkatkan keprcayaan dan keinginan memilih suatu 

produk atau jasa kepada orang lain  

3) Mendorong  

Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan pembelian 

produk atau jasa kepada orang lain. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian menggambarkan hubungan dari variabel 

bebas, dalam hal ini adalah kualitas produk, persepsi harga dan Word of Mouth 

terhadap keputusan pembelian Kerangka pikir yang digunakan dapat dilihat 

pada gambar 2.2. berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan Gambar 2.2. diatas menunjukan H1 adalah  pengaruh dari 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Selain itu, penelitian ini juga 

mencari pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian yang mana 

sebagai H2. Kemudian, H3 yang mencari pengaruh word of mouth terhadap 

keputusan pembelian, dan H4 yang mencari pengaruh secara simultan dari 

variable; kualitas produk, persepsi harga dan word of mouth terhadap 

keputusan pembelian   

Kualitas Produk 

(X1) 

Word Of Mouth 

(X3) 
 

Persepsi Harga 

(X2) 
 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

H1 

H2 

H3 

H4 
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D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara pada rumusan masalah  

yang kebenarannya harus dibuktikan dengan menggunakan penelitian Dalam 

penelitian ini penulis mengemukakan berbagai hipotesis seperti : 

1. Pengaruh Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian 

Hasil penelitian Sonia (2014) dan Yulianda (2015) diperoleh bahwa  

kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pada 

pembelian handphone android. Sehingga dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan   

pembelian. 

2. Pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian 

Hasil penelitian Cahaya (2014) dan Ruslim (2015) diperoleh bahwa persepsi 

harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pada pembelian 

smartphone Asus. Sehingga dibuat hipotesis sebagai berikut 

H2 : Persepsi Harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

3. Pengaruh  Word  of Mouth terhadap keputusan pembelian 

Hasil penelitian Michelle (2018) dan Nawaz (2015) menyatakan bahwa 

Word of Mouth berpengaruh secara siginifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Oppo. Sehingga dibuatlah hipotesis sebagai berikut:  

H3 :  Word of Mouth berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 
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4. Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Word of Mouth secara 

simultan terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian Chicilia (2015) dan Mahbubiy (2016)  menyatakan bahwa 

kualitas produk, persepsi harga dan word of mouth mempengaruhi 

keputusan pembelian secara signifikan. Maka dibuatlah hipotesis sebagai 

berikut 

H4 : Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Word of Mouth berpengaruh  

secara stimulan terhadap keputusan Pembelian. 


