
 
 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya mengambil beberapa sumber-sumber 

referensi pada penelitian sebelumnya, yaitu : 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metode Hasil 
Perbedaan dan 

Persamaan 

1 Ardianti, 

Dwi 

Wahyu. 

(2016) 

Citra merek, 

Harga, 

Kualitas 

Produk, 

Keputusan 

pembelian 

Populasi :  

pengguna 

sepeda motor 

Honda matic 

Beat di Kota 

Semarang. 

Sampel : 100 

orang, 

Alat analisis :  

Regresi 

Linier 

Berganda 

Citra merek, 

harga dan 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Honda matic 

Beat di kota 

Semarang.  

Persamaan 

penelitian ini pada 

dua variabel bebas 

yang digunakan 

yaitu citra merek 

dan kualitas 

produk, dan 

variabel terikat 

yaitu keputusan 

pembelian, 

persamaan lain 

pada uji instrument 

yang digunakan. 

Uji asumsi dan alat 

analaisi yang 

digunakan juga 

sama. 

 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terdapat pada 

objek, dimana 

penelitian terdahulu 

menggunakan 

objek Honda Beat, 

waktu dan tempat 

penelitian. 
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2 Abiding, 

Khairul, 

& Roni. 

Mukran. 

(2017). 

Brand 

Image, 

Kualitas 

produk, 

Keputusan 

pembelian 

Populasi : 

mahasiswa 

Universitas 

Bina Darma 

yang 

menggunaka

n motor 

matic honda 

beat. 

Pengumpulan 

data : 

Data primer 

(kuisioner, 

observasi), 

data sekunder 

(buku-buku 

dan laporan), 

Alat analisis : 

Regresi linier 

berganda, 

Analisis 

koefisien 

kolerasi , 

Analisis 

koefisien 

determinasi 

Pengaruh 

brand image 

dan kualitas 

dengan 

keputusan 

pembelian 

pada penelitian 

ini 

memberikan 

hasil bahwa 

terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara brand 

image dan 

kualitas 

dengan 

keputusan 

pembelian.   

Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 2 

variabel bebas dan 

1 variabel terikat 

yang terdiri dari 

citra merek, 

kualitas produk dan 

keputusan 

pembelian. Alat 

analisis yang 

dugunakan pun 

sama yaitu Regresi 

linier berganda. 

 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah objek yang 

digunakan, waktu 

dan tempat 

penelitian. 

Perbedaan lain 

terdapat data 

sekunder dalam 

jenis data peneliti 

terdahulu. 

3 A, Nurul 

fatmawa

ti, & 

Soliha, 

Euis.  

2017. 

Kualitas 

produk,  

Citra merek, 

Persepsi 

harga, 

Keputusan 

pembelian 

Populasi : 

pengguna 

sepeda motor 

matic Honda, 

Sampel : 

konsumen 

pengguna 

sepeda motor 

matic Honda 

di wilaayah 

Puri 

Anjasmoro. 

Alat analisis : 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kualitas 

produk, Citra 

merek dan 

Harga 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

proses 

keputusan 

pembelian. 

Semakin baik 

kualitas 

produk dan 

citra merek, 

maka akan 

meningkatkan 

proses 

keputusan 

pembelian. 

Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah variabel 

citra merek, 

kualitas produk dan 

keputusan 

pembelian. 

Persamaan lain 

pada analisis data 

yang digunakan. 

 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah peneliti 

terdahulu 

menggunakan 4 

variabel bebas dan 

1 variabel terikat 

sedangkan peneliti 
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Semakin 

menarik 

persepsi harga 

yang 

ditawarkan, 

maka akan 

meningkatkan 

proses 

keputusan 

pembelian. 

menggunakan 2 

variabel bebas dan 

1 variabel terikat. 

Objek pada 

penelitian ini juga 

berbeda, waktu dan 

tempat penelitian. 

4 Herdiya

nti. 

2017. 

Kualitas, 

Harga, 

Citra merek, 

Keputusan 

Pembelian 

Populasi : 

konsumen 

yang 

membeli 

motor 

Yamaha Mio 

di Ciamis 

Claster 3 

semester 

pertama 

tahun 2015 

sebanyak 151 

orang. 

Penelitian 

yang 

menggunaka

n seluruh 

anggota 

polpulasinya 

disebut 

sampel total 

(total 

sampling) 

atau sensus. 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

analisis dan 

teknik 

analisis jalur 

Harga yang 

terjangakau, 

kulitas produk 

yang terjamian 

dan citra 

merek yang 

sudah terkenal 

mempengaruhi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Yamaha Mio 

di Ciamis.  

2. Baik secara 

simultan 

maupun parsial 

harga, kualitas 

produk dan 

citra merek 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Yamaha Mio 

di Ciamis. 

Diindikasikan 

dengan harga 

yang cukup 

bersaing 

dengan produk 

lain, kualitas 

produk yang 

lebih  unggul 

Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 2 

variabel bebas 

tentang citra merek 

dan kualitas 

produk, dan 1 

variabel terikat 

yaitu keputusan 

pembelian. 

Persamaan lain 

terdapat pada objek 

yaitu Yamaha Mio. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

adalah waktu dan 

tempat penelitian. 
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dengan produk 

lain dan citra 

merek yang 

sudah banyak 

dikenal di 

kalangan 

masyarakat.     

5 (Purwati 

dkk., 

2012) 

Citra merek, 

Kualitas 

Produk, 

Keputusan 

Pembelian 

Populasi : 

630 orang 

pengguna 

sepeda motor 

matic Honda 

di PT 

Nusantara 

Surya Bakti 

Sampel : 86 

sampel 

Alat 

pengumpulan 

data : 

Kuisioner 

Alat analisis : 

Regresi linier 

berganda 

Hasil 

penelitian yang 

dilakukan 

dengan 

perhitungan 

(analisis) atau 

pembahasan 

Koefisien 

Determinasi, 

dapat diketahui 

bahwa variabel 

citra merek 

dan kualitas 

produk 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

matic Honda 

Beat (Y). 

Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah variabel 

bebas tentang citra 

merek dan kualitas 

produk dan variabel 

terikat tentang 

keputusan 

pembelian. 

Persamaan lain 

pada alat analisis 

yang digunakan. 

 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah objek yang 

digunakan, waktu 

dan tempat 

penelitian. 

6 (Andrian

to & 

Idris 

2013) 

Kualitas 

produk, 

Citra merek, 

Harga, 

Promosi, 

Keputusan 

pembelian 

Populasi : 

konsumen 

yang 

membeli 

Toyota 

Kijang 

Innova di 

Kota 

Semarang 

Sampel : 96 

responden 

Jenis data : 

ndata primer 

Alat analisis 

data : regresi 

linier 

berganda. 

1. Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

Kualitas 

produk 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Citra merek 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

Persamaan pada 

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 

variabel bebas citra 

merek dan kualitas 

produk, 

menggunakan 1 

variabel terikat 

tentang keputusan 

pembelian. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah peneliti 

terdahulu 

menggunakan 4 

variabel bebas dan 

1 variabel terikat, 
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terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Harga 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4. Promosi 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sedangkan peneliti 

saat ini 

menggunakan 2 

variabel bebas dan 

1 variabel terikat. 

Perbedaan lain 

pada objek yang 

digunakan, waktu 

dan tempat 

penelitian. 

 

7. Tumunu, 

Melvern 

& 

Ferdinan

d 

Price, 

Product 

Quality, 

Buying 

Decision 

Type of 

Research : 

quantitative 

research 

methods 

Population: 

users of 

Honda 

motorcycles, 

Sample : 100 

respondend 

Analisys : 

multiple 

Regressions 

The partial 

analysis, it 

turns out the 

results of the 

study prove 

that all the 

independent 

variabels 

(price, and 

product 

quality) have a 

positive effect 

on the 

dependent 

variabel is the 

purchase 

decision of 

Honda Matic 

motorcycle at 

PT. Daya 

Adicipita 

Wisesa. 

Persamaan pada 

penelitian ini 

mengenai variabel 

kualitas produk dan 

keputusan 

pembelian. Pada 

penelitian ini 

keduanya 

menggunakan alat 

analisis regresi 

berganda. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terdapat pada 

objek, waktu dan 

tempat penelitian. 

 

8 Foster, 

Bob 

(2016) 

Brand 

Imager, 

Purchase 

Decision 

Type of 

Research : 

quantitative, 

Population 

and sample : 

Brand image is 

positively 

influence on 

purchasing 

decisions 

Persamaan pada 

variabel citra merek 

dan keputusan 

pembelian. 

Menggunakan alat 
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all consumers 

and 117 

Respondents, 

Data analysis 

: Multiple 

Regression 

Analysis 

among buyer. analisis regresi 

berganda. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terdapat pada 

objek, waktu dan 

tempat penelitian. 

 

9 Afrina, 

Y (2017) 

Brand 

Image, 

Purchase 

decision 

Type of 

Research : 

quantitative, 

sample : 100 

Respondents 

data analysis 

: linear 

regression 

analysis 

Brand image is 

positively 

influence on 

purchasing 

decisions 

Persamaan pada 

variabel yang 

digunakanan, 

sedangkan 

perbedaannya pada 

alat analisis yang 

digunakan. 

 

1.2 Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan menurut Amirullah (2002) dapat diartikan sebagai 

suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang 

dianggap paling menguntungkan. Dalam konteks perilaku konsumen, maksudnya 

adalah suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai 

alternatif pilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Keputusan pembelian adalah sebuah pemilihan dan penentuan yang 

dilakukan seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Swasta & Handoko, 2000). Dalam hal 

ini yang dimaksud adalah konsumen memiliki berbagai pilihan alternatif sebelum 



16 
 

 
 

melakukan keputusan pembelian, pilihan alternatif itulah yang menjadi tolak ukur 

seorang konsumen untuk menentukan produk/jasa mana yang dirasa lebih 

menguntungkan atau dibutuhkannya. 

Menurut Tjiptono (2008) Keputusan pembelian merupakan sikap seseorang 

untuk membeli dan kemudian menggunakan suatu produk baik berupa barang atau 

jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung 

resiko yang mungkin ditimbulkanya.  

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 

tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu 

produk. Pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan pemilihan salah 

satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang 

nyata, setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat 

menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Menurut Philip Kotler (2005) faktor – faktor yang dapat mempengaruhi  

keputusan membeli konsumen tersebut antara lain : 

a) Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan merupakan hal yang kompleks, yang meliputi 

ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan, dan 

norma-norma yang paling berlaku pada masyarakat. Faktor budaya 

mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap 

perilaku konsumen. Kita akan melihat peranan yang dimainkan oleh 

kebudayaan, sub kebudayaan dan kelas sosial pembeli. 
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b) Faktor Sosial 

Faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan 

status sosial terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku 

seseorang di tempat orang tersebut berinteraksi. Posisi orang dalam 

setiap kelompok dapat didefenisikan dalam istilah peran atau status 

dalam banyak kelompok seperti keluarga, klub, dan organisasi. 

c) Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep pribadi pembeli. 

d) Faktor Psikologis 

Pilihan membeli seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan 

dan pendirian. 

 

2. Citra Merek 

Citra dapat didefinisikan sebagai gambaran-gambaran, kesan – kesan, dan 

keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek (Kotler & 

Keller, 2009). Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra 

positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan 

pembelian. Citra tidak dapat ditanamkan dalam pikiran konsumen dalam semalam 
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atau disebarkan melalui satu media saja. Sebaliknya citra tersebut harus 

disampaikan melalui tiap sarana komunikasi yang tersedia dan disebarkan secara 

terus menerus karna tanpa citra yang kuat sangatlah sulit bagi sebuah perusahaan 

untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

Citra merek (Brand image) adalah persepsi tentang merek yang merupakan 

refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut (Kotler & 

Keller, 2009). Sedangkan menurut Tjiptono (2005) Brand image atau citra merek, 

yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan terhadap merek tertentu. Brand 

Image dianggap jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika 

mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi itu dapat muncul dalam bentuk citra 

atau pemikiran tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek. 

Kotler & Keller (2009), menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung 

terbentuknya brand image dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kekuatan asosiasi merek (strength of brand association).   

Salah satu faktor pembentuk brand image adalah keunggulan 

produk, dimana produk tersebut unggul dalam persaingan. Karena 

keunggulan kualitas (model dan kenyamanan) dan ciri khas itulah yang 

menyebabkan suatu produk mempunyai daya tarik tersendiri bagi 

konsumen. Dalam hal ini Yamaha Mio memiliki keunggulan yaitu 

kekuatan merek yang baik dan didukung oleh hasil produksi dari 

perusahaan yang berkredibilitas tinggi.  

b. Kesukaan pada merek (favorability of brand association). 
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Dengan membangun kepopuleran merek dengan strategi 

komunikasi melalui periklanan. Setiap merek yang berharga mempunyai 

jiwa/kepribadian yang merupakan kewajiban mendasar bagi pemilik 

merek untuk dapat mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa/kepribadian 

tersebut dalam bentuk iklan, ataupun bentuk kegiatan promosi dan 

pemasaran lainnya. Hal itulah yang akan terus menerus menjadi 

penghubung antara produk/merek dengan konsumen. Dengan demikian 

merek tersebut akan cepat dikenal oleh konsumen dan merek tersebut 

mudah untuk diingat. 

Dalam hal ini Yamaha Mio memiliki merek yang mudah diingat, 

ditambah slogan Yamaha semakin di depan yang melekat dibenak 

konsumen. Yamaha Mio juga semakin mudah dikenali dengan berbagai 

ciri khas yang menempel pada produknya. 

c. Keunikan asosiasi merek (uniqueness of brand association).   

Merupakan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh produk tersebut. 

Produk/merek mempunyai suatu keunikan preposisi penjualan yang 

membuat konsumen harus membeli merek itu. Dalam hal ini Yamaha 

Mio dirasa unik karena memiliki bentuk yang ramping, dimana bentuk 

ini membuat Yamaha Mio tidak hanya cocok digunakan oleh pria 

namun wanita juga cocok menggunakannya. 

3. Kualitas Produk 

Persaingan merek yang tajam belakangan ini memaksa para marketer untuk 

memberikan daya tarik yang lebih baik daripada pesaingnya. Kualitas produk 
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tidak diragukan lagi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kualitas 

produk yang dapat diterima adalah elemen utama yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen.  

Menurut Kotler (2009), kualitas produk adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dalam pemasaran, 

perusahaan harus memperhatikan kualitas produknya. Kualitas produk merupakan 

pemahaman bahwa produk yang mereka tawarkan mempunyai nilai jual lebih 

yang tidak dimiliki oleh produk pesaingnya. Kualitas produk merupakan suatu 

strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan. Saat ini banyak konsumen yang 

menjadikan kualitas produk sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan produk 

yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, perlunya perusahaan untuk terus 

memperhatikan kualitas produknya agar mampu bertahan dipasaran. 

Kotler dan Amstrong (2008) mengemukakan kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, 

daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut 

bernilai lainnya. Maka dari itu konsumen memiliki pertimbangan tersendiri 

terhadap suatu produk dengan melihat kualitas produknya. Beberapa elemen 

tersebut yang dapat digunakan konsumen untuk membandingkan kualitas antara 

satu produk dengan produk lainnya.  

Menurut Kotler (2000) mengungkapkan ada tujuh dimensi kualitas produk, 

yaitu :  
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a) Performance (kinerja), Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi 

utama suatu produk dalam menjalankan fungsinya. Konsumen dapat 

merasakan manfaat atau khasiat dari produk tersebut. Biasanya ini 

menjadi pertimbangan pertama konsumen dalam membeli suatu 

produk. Dalam hal ini Yamaha Mio memberi kemudahan dalam 

pengoperasian dan manfaat yang dirasakan konsumen tentang 

kenyamanan dalam berkendara.  

b) Feature (fitur), merupakan karakteristik pelengkap produk yang dapat 

memberikan kesan berbeda dengan yang lain. Dalam hal ini Yamaha 

Mio Yamaha Mio memiliki tarikan gas yang ringan jadi cocok untuk 

digunakan saat perjalanan jarak jauh. 

c) Reliability (kehandalan), merupakan persepsi pelanggan terhadap 

keandalan yang dimiliki suatu produk. Dalam hal ini Yamaha Mio 

merupakan sepeda motor yang handal, tidak mudah mengalami 

mogok. 

d) Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi), merupakan kesesuaian 

produk dengan strandar yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya 

Yamaha Mio menggunakan mesin injeksi, dimana mesin ini membuat 

Yamaha Mio irit bahan bakar. 

e) Durability (daya tahan), merupakan keawetan atau ketahanan produk 

yang dapat digambarkan dengan seberapa lama produk dapat 

digunakan sesuai harapan dengan kondisi normal. Dalam hal ini mesin 

Yamaha Mio tahan lama. 
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f) Percieved Quality (kesan), meruapakan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan mampu memberikan kesan serta pengaruh yang baik dan 

tanggung jawab , bahwa produk tersebut memiliki citra merek yang 

baik. Dalam hal ini Yamaha Mio memberikan kesan kualitas yang baik 

bagi konsumen. 

g) Estetika (keindahan / gaya), merupakan nilai keindahan atau daya tarik 

yang dimiliki suatu produk. Yamaha Mio memiliki desain yang 

menarik. 

1.3 Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep dalam penelitian digunakan sebagai acuan peneliti 

untyk mempermudah penelitian agar memiliki arah dan sesuai tujuan. 

Kerangka konsep ini disusun sesuai dengan penelitian terdahulu dan 

tinjauan pustaka. Adapun gambaran kerangka konsep sebagi berikut: 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

                                                       H1 

        

H2 

      

Kerangka konsep penelitian yang disajikan di atas menjelaskan 

pengaruh dari citra merek terhadap keputusan pembelian, selain itu juga 

menjelaskan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Hasil 

    Citra Merek 

Kualitas Produk 

Keputusan 

Pembelian 
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dari kedua variabel independen tersebut akan dibandingkan variabel mana 

yang lebih dominan mempengaruhi keputusan pembelian. 

1.4 Hipotesis 

Hubungan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Dapat diketahui bahwa citra merek dapat berpengaruh pada keputusan 

pembelian konsumen akan suatu produk. Citra merek dianggap sebagai jati diri 

suatu produk dimata konsumen. Merek dapat membantu konsumen dalam 

mengidentifikasi produk yang memberikan manfaat bagi mereka. Pemilihan nama 

yang baik, unggul dalam persaingan, terdapat keunikan yang tidak dimiliki produk 

lain dan kekuatan tentang merek dibenak konsumen akan membuat merek tersebut 

memiliki citra yang baik. Konsumen akan lebih yakin membeli sutau produk jika 

citra yang dimiliki produk tersebut baik. Dengan demikian perusahaan harus 

mampu menciptakan citra yang baik bagi produknya. 

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Fatmawati dan Soliha (2017) yang 

menyatakan bahwa Citra Merek berpengaruh positif terhadap proses keputusan 

pembelian. Penelitian lain yang dilakukan Ardianti, Dwi Wahyu (2016) yang 

menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan  pembelian sepeda motor Honda matic Beat di Kota Semarang. Peneliti 

ketiga Herdiyanti (2017) menyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Citra merek yang baik mendorong konsumen 
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untuk membeli suatu produk. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1 : Semakin baik citra merek yang dipersepsikan konsumen, semakin yakin pula 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Hubungan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Dapat diketahui bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Kualitas produk dikatakan baik ketika produk tersebut mampu 

menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dibantu oleh 

kinerja yang baik, fitur yang unik, ketahanan suatu produk, keandalan yang 

dimiliki, keindahan atau daya tarik pada suatu produk. Konsumen dapat menilai 

produk tersebut layak untuk dibeli atau tidak dari kualitas produknya.  Oleh 

karena itu, semakin baik kualitas produk semakin banyak konsumen yang akan 

melakukan keputusan pembelian terhadap produk tersebut. 

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Ardianti, Dwi Wahyu (2016) yang 

menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Honda matic Beat di kota Semarang. Hasil 

penelitian lain yang dilakukan A., Nurul Fatmawati & Soliha, Euis (2017) 

menyatakan bahwa Kualitas produk berpengaruh positif terhadap proses 

keputusan pembelian. Semakin baik kualitas produk, maka akan meningkatkan 

proses keputusan pembelian. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 
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H2 : Semakin baik kualitas produk, semakin yakin pula konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. 

Variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Keputusan 

Pembelian 

Citra merek dan kualitas merupakan hal yang amati konsumen sebelum 

melakukan pembelian. Konsumen akan tertarik ketika citra merek produk tersebut 

baik, demikian sebaliknya jika citra merek suatu produk tidak baik maka 

konsumen tidak akan melakukan pembelian pada produk tersebut. Hal ini 

diimbangi dengan kualitas produk yang ada, semua konsumen pasti memilih 

produk yang kualitasnya baik. Maka dari itu citra merek dan kualitas produk salah 

satu faktor penentu keputusan pembelian seorang konsumen. 

Hasil penelitian yang dilakukan Purwanti dkk (2012) yang menyatakan 

bahwa  variabel citra merek memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dihipotesiskan 

sebagai berikut : 

H3 : Citra merek memberikan pengaruh terbesar dalam keputusan pembelian
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