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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Keputusan Pembelian  

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

 Definisi keputusan pembelian menurut Nugroho (2003:38) adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disampaikan bahwa 

keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah 

satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada dan proses integrasi yang 

mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu diantaranya. 

Menurut Kotler (2009) proses keputusan pembelian merupakan suatu 

perilaku konsumen untuk menentukan suatu proses pengembangan keputusan 

dalam membeli suatu produk. proses tersebut merupakan sebuah penyelesaian 

masalah harga yang terdiri lima tahap. Lima tahap proses keputusan pembelian 

tersebut adalah:  

a. Pengenalan masalah  

 Merupakan tahap pertama di proses keputusan pembelian dimana 

konsumen mengenali masalah atau kebutuhan.  
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b. Pencarian informasi 

 Pada tahap ini konsumen digerakkan untuk mencari lebih banyak 

informasi, konsumen bisa lebih mudah melakukan pencarian informasi aktif, 

ketika lebih banyak informasi diperoleh maka kesadaran dan pengetahuan 

konsumen tentang barang atau jasa akan semakin meningkat.  

c. Penilaian alternatif  

Konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merekmerek 

alternatif dalam himpunan pikiran.  

d. Keputusan pembelian  

Pada tahap ini konsumen secara aktual membeli suatu produk.  

e. Perilaku pembeli  

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika produk sesuai harapan maka 

konsumen puas. Jika melebihi harapan maka kosumen sangat puas. Jika kurang 

memenuhi harapan maka konsumen tidak puas. Kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen dengan suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Bila 

konsumen puas, dia akan menunjukan probabilitas yang lebih tinggi untuk 

membeli produk itu lagi (basu swastha, 2008).  

Tahap proses membeli diatas digunakan, apabila produk yang akan dibeli 

oleh konsumen adalah baru atau sesuatu barang yang memerlukan pertimbangan 

tinggi dan lama dalam pembeliannya, misalnya mobil, rumah komputer. Tetapi 

barang keperluan sehari-hari atau merek barang yang sudah menjadi kebiasaan 

tidak perlu melewati ke lima tahap di atas.  
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Tahap keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Ujang Sumarwan 

(2011:361) menyatakan tahap keputusan pembelian yang terdiri dari tiga tahap. 

Tiga tahap proses keputusan pembelian tersebut adalah:  

a. Pengenalan kebutuhan  

  Tahap awal dari proses keputusan pembelian yaitu keadaan ketika 

konsumen menghadapi suatu masalah yaitu dimana terdapat perbedaan antara 

keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi.  

b. Pencarian informasi  

  Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa 

kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk.  

c. Evaluasi alternatif 

  Tahap ketiga dari proses keputusan pembelian. Evaluasi alternatif adalah 

proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan 

yang diinginkan konsumen. Keputusan pembelian erat kaitannya dengan 

perilaku konsumen. Menurut Daryanto dan Sertyobudi (2014: 86) perilaku 

konsumen adalah aktivitas-aktivitas individu dalam pencarian, pengevaluasian, 

pemerolehan, pengonsumsian dan penghentian pemakaian barang dan jasa. 

Penelitian ini menggunakan tahap keputusan pembelian yang terdiri dari 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif dan keputusan 

pembelian.  
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2. Dimensi Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian yang diambil dalam peneliti ini adalah, menurut 

Kotler setiap keputusan pembelian mempunyai indikator yakni: 

1. Kemantapan sebuah produk  

Keputusan yang dilakukan konsumen setelah mempertimbangkan 

berbagai informasi yang mendukung pengambilan keputusan.  

2. Kebiasaan dalam membeli sebuah produk  

Pengalaman yang terdekat (orang tua, saudara) dalam menggunakan 

produk.  

3. Kecepatan memilih sebuah produk 

Dalam melakukan pembelian konsumen memutuskan memilih suatu 

produk dengan cepat. 

B. Kualitas Produk  

1. Pengertian Kualitas Produk 

   Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), kualitas produk adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan identitas atau ciri pada setiap 

produknya sehingga konsumen dapat mengenali produk tersebut. 

  Bila kualitas yang dihasilkan superior dan pangsa pasar yang dimiliki 

besar, maka profitabilitasnya terjamin. Jadi, kualitas dan profitabilitas berkaitan 

erat. Perusahaan yang menawarkan barang atau jasa berkualitas superior pasti 

dapat mengalahkan pesaingnya yang menghasilkan kualitas inferior (Tjiptono, 

1996:55). 
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Menurut Kotler dan Amstrong (2001:354) kualitas produk merupakan 

senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Maka hanya 

perusahaan dengan kualitas produk paling baik yang akan tumbuh dengan pesat, 

dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan 

lain. 

Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas produk menurut Fiani dan 

Japarianto (2012), Kualitas produk makanan adalah karakteristik kualitas dari 

makanan yang dapat diterima konsumen termasuk faktor eksternal seperti, tingkat 

bahan yang digunakan, rasa, dan penampilan dari produk. 

Menurut Wika Rinawati (2003:124) mengatakan komponen yang terdapat 

dalam kualitas produk makanan ada dua. Komponen pertama, adalah citarasa 

makanan yang tinggi disajikan secara menarik, aroma yang menarik selera makan, 

dan rasa yang tentunya lezat. Citarasa makanan mencakup dua aspek yaitu 

penampilan makanan (warna makanan, tekstur makanan, bentuk makanan, porsi 

makanan dan penyajian makanan) ketika dihidangkan dan rasa makanan. 

Komponen kedua adalah keamanan makanan dapat dipengaruhi oleh manusia 

(pengelola/penyaji), binatang, lingkungan dan keamanan alat. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kualitas produk memegang 

peranan penting dalam kelangsungan usaha pada suatu perusahaan. Banyak usaha 

kuliner baru yang menyediakan menu aneka sambal dengan variasi produk yang 

beragam dengan keunggulan masing-masing membuat pilihan konsumen terhadap 

produk aneka sambal menjadi bertambah banyak. Perusahaan harus mampu 

menciptakan suatu produk dengan kualitas yang dapat menarik minat konsumen 
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untuk menjatuhkan pilihan terhadap produk miliknya agar mampu bertahan dalam 

menjalankan roda usahanya.  

2. Dimensi Kualitas Produk 

Dimensi dan indikator kualitas produk memiliki dimensi yang dapat 

digunakan untuk menganalisis karakteristik dari suatu produk. Menurut David 

Garvin dalam buku Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2016:134) kualitas 

produk memiliki delapan dimensi sebagai berikut:  

1. Performance (kinerja), merupakan karakteristik operasi pokok dari produk 

inti (core product) yang dibeli.  

2. Features (fitur atau ciri-ciri tambahan), yaitu karaktersitik sekunder atau 

pelengkap.  

3. Reliability (reliabilitas), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal dipakai.  

4. Confermance to Specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

5. Durability (daya tahan), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat digunakan.  

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan 

direparasi; serta penanganan keluhan secara memuaskan.  

7.  Esthetics (Estetika), yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.  

8. Perceived Quality (kualitas yang dipersepsikan), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.  
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 Dari beberapa dimensi tersebut, peneliti menarik beberapa faktor yang 

relevan dengan penelitian ini yaitu diantaranya: Performance (Kinerja), Features 

(Fitur), Conformance to Spesification (Kesesuaian dengan spesifikasi), Esthetics 

(Estetika) dan Perceived Quality (Kualitas yang dipersepsikan). 

C. Kualitas Layanan 

1. Pengertian kualitas Layanan  

Pelayanan (Service) menurut Kotler (Laksana, 2008:85) adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. 

Karakteristik jasa menurut Kotler (Laksana, 2008:88) memiliki empat 

karakteristik utama yang mempengaruhi rancangan program pemasaran yaitu 

intangibility (tidak berwujud), inseparability (tidak terpisahkan), variability 

(bervariasi), perishability (mudah lenyap).  

Wyckof (dalam Tjiptono:1996) menyatakan kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggang. Untuk mendapatkan tingkat keunggulan 

yang dapat memenuhi keinginan pelanggan, perusahaan memerlukan service 

excellence. Menurut Elhaitammy (1990) service excellence atau pelayanan yang 

unggul, yakni suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara 

memuaskan.  

Pernyataan senada dikemukakan oleh Daryanto dan setyabudi (2014:1) 

mengenai pelayanan prima yang diartikan sebagai pelayanan terbaik yang 
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diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik 

pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. 

Tujuan dari pelayanan prima antara lain sebagai berikut:  

a. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan.  

b. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli 

barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga.  

c. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang 

ditawarkan.  

d. Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu 

dikemudian hari terhadap produsen.  

e. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan.  

f. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya 

(Daryanto dan Setyobudi, 2014:1).  

Tjiptono (1996:58) menyatakan ada empat unsur pokok dalam konsep 

service excellence, yaitu meliputi kecepatan, ketepatan, keramahan, kenyamanan. 

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang 

terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak excellence bila ada 

komponen yang kurang. Untuk mencapai tingkat excellence setiap karyawan 

harus memiliki keterampilan tertentu, di antaranya berpenampilan baik dan rapi, 

bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk 

melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, 

menguasai pekerjaannya baik tugas yang berkaitan pada bagian atau 

departemennya maupun bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa 



 

15 
 

memahami bahasa isyarat (gesture) pelanggan, dan memiliki kemampuan 

menangani keluhan pelanggan secara profesional.  

Daryanto dan Setyobudi (2014:119-120) menyatakan konsep A3 dalam 

pelayanan prima yang meliputi sikap (attitude), perhatian (attention), tindakan 

(action).  

a. Pelayanan prima berdasar sikap adalah pemberian pelayanan kepada 

pelanggan yang berfokus pada perbaikan sikap dalam melayani, yaitu meliputi:  

1) Penampilan yang serasi  

2) Pikiran yang positif  

3) Sikap menghargai  

b. Pelayanan prima berdasarkan perhatian mencaku tiga prinsip pokok, yaitu:  

1) Mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para 

kolega dan pelanggan  

2) Mengamati dan mendengarkan perilaku para kolega dan pelanggan  

3) Mencurahkan perhatian penuh pada kolega dan pelanggan  

c. Pelayanan prima berdasarkan tindakan terdiri dari:  

1) Mencatat pesanan pelanggan  

2) Mencatat kebutuhan pelanggan  

3) Menegaskan kembali kebutuhan pelanggan  

4) Mewujudkan kebutuhkan pelanggan  

5) Menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali  
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2. Dimensi Kualitas Layanan 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang dikutip oleh Fandy 

Tjiptono (2012:198) terdapat 5 dimensi kualitas layanan yaitu :  

1. Bukti Fisik (Tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan.  

2. Empati (Emphaty), bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang 

nyaman. 

3.  Keandalan (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.  

4. Daya tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

kemudian memberikan jasa secara cepat.  

5. Jaminan (Assurance), perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan 

rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan 

selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang 

dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

 Berdasarkan 5 dimensi tersebut dapat dikatakan bahwa kelima dimensi 
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tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur bagi perusahaan dalam memberikan 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Kualitas pelayanan memegang peranan 

penting dalam keputusan pembelian terhadap suatu produk.  

 Menurut (Tjiptono, 2004:145) dengan adanya kualitas pelayanan yang 

baik di dalam suatu perusahaan, akan menciptakan kepuasan bagi para 

konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang 

diterimanya, konsumen akan membandingkan pelayanan yang diberikan. Apabila 

konsumen merasa benar-benar puas, mereka akan membeli ulang serta memberi 

rekomendasi kepada orang lain untuk membeli di tempat yang sama. Oleh karena 

itu perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan 

secara lebih matang melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari 

bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka 

bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan.  

D. Kerangka Pikir  

Tujuan perusahaan adalah menghasilkan produk dan menyediakan jasa 

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan untuk meningkatkan aktivitasnya. 

Bila perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan 

tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya, dan agar dapat memperoleh 

keuntungan, perusahaan harus memproduksikan barang atau jasa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat.   

Untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat maka perlu didukung dengan kualitas produk dimana kualitas produk 

menentukan kelangsungan jalannya roda usaha perusahaan. Produk dengan 
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kualitas yang superior mampu mengalahkan pesaing dengan kualitas produk yang 

inferior.  Selain kualitas produk, pelayanan prima yang diberikan berupa 

keramahan, kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan mampu membuat konsumen 

menjadi nyaman dan memilih untuk membeli produk dengan pelayanan yang 

prima.   

Dari kerangka pikir diatas hubungan dari variebel independen, dalam hal 

ini adalah kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2) terhadap variebel 

dependen yaitu keputusan pembelian (Y) yang dilakukan oleh konsumen dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Kualitas Produk (X1) 

 Kinerja produk 

 Kesesuaian dengan spesifikasi 

 Fitur atau ciri-ciri tambahan 

 Estetika 

 Kualitas yang dipersepsikan 

(Tjiptono, 2016:134) 

 

Kualitas Layanan (X2) 
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(Tjiptono, 2012:198) 
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(Kotler, 2009:125) 
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E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Purnama dan Sutopo (2011) dalam topik 

pengaruh produk, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, harga, dan lokasi berpengaruh 

positif terhadap  keputusan pembelian.  

Sedangkan Mukti (2015) dalam topik pengaruh kualitas produk dan 

kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitiannya menemukan 

bahwa kualitas produk dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

Sedangkan Mujiroh (2005) dalam topik pengaruh produk, pelayanan, dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan Indo Rizky 

Purbalingga. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik accidental dimana 

pengambilan sampel diperoleh dari siapa saja yang kebetulan berkunjung dan 

membeli di pasar swalayan Indo Rizky Purbalingga. Metode pengumpulan data 

menggunakan teknik angket tertutup yaitu responden tidak diberi kesempatan 

untuk menjawab menggunakan kata-kata sendiri. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variebel produk, pelayanan, dan lokasi berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada pasar Swalayan Indo Rizky Purbalingga.  

Adapun Iswayanti (2010) dalam topik pengaruh kualitas produk, kualitas 

pelayanan, harga dan tempat terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian 

menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan mana yang dominan 

antara kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan tempat berpengaruh positif 
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pada keputusan pembelian konsumen pada rumah makan Soto Angkring Mas 

Boed. 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana 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 (Sugiyono, 2010: 96). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian Purnama dan Sutopo (2011) dalam topik 

pengaruh produk, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variebel produk, harga dan lokasi berpengaruh 

positif terhadap variebel keputusan pembelian. Hasil ini ditunjukan oleh nilai 

Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,636 (0,636%) variebel produk, harga 

dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko Murah Sukoharjo, 

sedangkan 36,4 % sisanya dipengaruhi oleh variebel lain di luar model penelitian 

ini. Dari uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di warung 

Palupi Jalan Rungkut Asri Tengah No 10 Surabaya 

b. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian Mukti (2015) dalam topik kualitas produk 

dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian Variabel kualitas layanan 
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mempunyai pengaruh positif dan paling dominan terhadap keputusan pembelian. 

Koefisien regresi variabel kualitas layanan sebesar 0,802 maka dapat diartikan 

bahwa kualitas layanan mampu memberikan kenaikan nilai sebesar 0,802 yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan keputusan pembelian. Dari 

uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di 

warung Palupi Jalan Rungkut Asri Tengah No 10 Surabaya 

c. Kualitas produk dan pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian  

Dari hasil penelitian Mujiroh (2005) dalam topik pengaruh produk, 

pelayanan, dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada pasar 

swalayan Indo Rizky Purbalingga. Teknik sampling yang digunakan adalah 

teknik accidental dimana pengambilan sampel diperoleh dari siapa saja yang 

kebetulan berkunjung dan membeli di pasar swalayan Indo Rizky Purbalingga. 

Metode pengumpulan data menggunakan teknik angket tertutup yaitu responden 

tidak diberi kesempatan untuk menjawab menggunakan kata-kata sendiri. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variebel produk, pelayanan, dan lokasi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada pasar 

Swalayan Indo Rizky Purbalingga. Dari uraian tersebut, maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H3: Kualitas produk dan pelayanan bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian di warung Palupi Jalan Rungkut Asri Tengah No 10 

Surabaya. 
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d. Pengaruh variabel yang paling dominan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian Iswayanti (2010) dalam topik pengaruh 

kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan tempat terhadap keputusan 

pembelian. Hasil Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda 

menunjukkan mana yang dominan antara kualitas produk, kualitas pelayanan, 

harga dan tempat berpengaruh positif pada keputusan pembelian konsumen pada 

rumah makan Soto Angkring Mas Boed. Dari uraian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H4: Kualitas produk paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

di warung Palupi Jalan Rungkut Asri Tengah No 10 Surabaya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


