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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kualitas Produk 

2.1.1 Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan gambaran seluruh dimensi produk yang 

ditawarkan dan menghasilkan manfaat dan nilai bagi konsumen (Tjiptono & 

Chandra, 2012). Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2012:49) mengemukakan 

bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan 

yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat. Perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas produk 

atau jasanya karena peningkatan kualitas produk dapat membuat konsumen 

merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka beli, dan akan mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

2.1.2 Indikator Kualitas Produk 

Menurut Garvin dalam Tjiptono dan Chandra (2012) kualitas produk dapat 

diukur melalui beberapa dimensi sebagai berikut. 

1) Kinerja (performance) 

Karakteristik operasi dasar dari suatu produk. Kinerja disini 

merujuk pada karakter produk inti yang meliputi merek, atribu-

atribut yang dapat diukur dan aspek-aspek kinerja individu 

lainnya. Kinerja juga dapat diartikan sebagai persepsi pelanggan 
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terhadap manfaat dasar yang digunakan misalnya kemudahan dan 

kenyamanan yang diperoleh.  

2) Fitur (features) 

Karakteristik pelengkap khusus yang bisa menambah pengalaman 

produk. Fitur diartikan sebagai fungsi tambahan yang dapat 

menambah kelebihan produk atau keistimewaan yang dimiliki 

produk. Dalam hal ini fitur biasanya diukur secara subjektif oleh 

masing-masing individu yang menunjukkan adanya perbedaan 

kualitas suatu produk. 

3) Kehandalan (reliability) 

Kehandalan produk yang dinyatakan dengan kualitas produk 

tersebut. Kehandalan suatu produk dapat dilihat pada saat 

pemakaian ketika tidak mengalami gangguan atau masalah teknis. 

4) Konformasi (conformance) 

Sejauh mana operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu. Dimensi ini melihat kualitas produk dari sisi 

apakah bentuk, ukuran, warna, berat dan lain-lain sesuai dengan 

yang diinginkan dan apakah pengoperasiannya sesuai dengan 

standard yang ditentukan. 

5) Daya tahan (durability) 

Secara teknis daya tahan didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan 

yang diperoleh sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara 

ekonomis, ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis suatu 
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produk dilihat dari jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum 

terjadi kerusakan dan keputusan untuk mengganti produk.  

6) Kemampuan memperbaiki (serviceability) 

Kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan memperbaiki, 

mudah, cepat, dan kompeten serta kemampuan produk dalam 

memberikan pelayanan. Hal ini juga sering dikaitkan dengan suku 

cadang dan pusat pelayanan perbaikan. 

7) Estetika (aesthetics)  

Menyangkut penampilan produk yang dapat menunjukkan 

keindahan produk. Dimensi ini menyangkut dari corak, warna, 

daya tarik dan lan-lain yang mampu memberikan daya tarik 

kepada konsumen 

8) Persepsi terhadap kualitas (perceived quality) 

Kualitas yang dinilai berdasarkan reputasi produk. Dimensi ini 

bagian dari persepsi konsumen terhadap nama besar, reputasi 

perusahaan dan kualitas produk. Dari dimensi ini, kualitas adalah 

bagian terbesar dari kesan pelanggan terhadap produk. 

2.2 Harga 

2.2.1 Pengertian Harga 

Menurut Kotler (2008), harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan 

oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan 

suatu produk baik barang maupun jasa. Stanton (2004) harga adalah sejumlah 

uang (kemungkinan ditambah barang) yang ditentukan untuk memperoleh 
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beberapa kombinasi sebuah produk dan pelanggan yang menyertainya. Harga 

mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan market share yang dapat 

dicapai oleh perusahaan. Menurut Amalina (2011) Harga adalah sesuatu yang 

harus diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan 

oleh bauran pemasaran perusahaan. 

 Kotler dan Armstrong (2001) mengemukakan bahwa harga adalah sebagai 

jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Menurut Tjiptono 

(2004) menyatakan bahwa harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang atau jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak atas 

penggunaan suatu barang. 

Harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan laba, 

sedangkan unsur lainnya menunjukkan biaya. Harga adalah sejumlah uang yang 

harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk tertentu. 

 

2.2.2 Indikator harga 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) menjelaskan ada empat ukuran yang 

mencirikan harga, adalah: keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan 

kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, dan harga sesuai kemampuan atau 

daya beli. Di bawah ini penjelasan empat ukuran harga, yaitu:  

1. Keterjangkauan harga. 

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga 
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berbeda dari termurah sampai termahal. Dengan harga yang ditetapkan 

para konsumen banyak yang membeli produk.  

2. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga.  

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk  

lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut.  

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.  

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen orang 

sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka 

melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi orang 

cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik.  

4. Kesesuaian harga dengan manfaat.  

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang 

dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk 

mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil 

dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk 

melakukan pembelian ulang. 

 

2.3 Brand image 

2.3.1 Pengertian Brand image 

Menurut  Ferrinadewi (2008) brand image adalah persepsi tentang merek 

yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tertentu. 
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Dapat juga dikatakan bahwa brand image merupakan konsep yang diciptakan oleh 

konsumen karena alasan subyektif dan emosi pribadinya. Menurut Tjiptono 

(2008) brand image merupakan simbol yang dibuat oleh perusahaan dibenak 

konsumen dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas serta prestise tertentu 

kepada konsumen. Brand image itu sendiri memiliki arti kepada suatu pencitraan 

sebuah produk dibenak konsumen secara massal. Setiap orang akan memiliki 

pencitraan yang sama terhadap sebuah merek. Persaingan dunia industri yang 

semakin ketat saat ini, menuntut perusahaan untuk lebih kretif dan membuat suatu 

keunggulan yang kompetitif, baik itu dari segi kemasan, produk, saluran 

pemasaran maupun citranya, jika tanggapan konsumen tentang penawaran suatu 

produk yang bersaing tetap sebagai suatu hal yang sama atau biasa, maka 

konsumen akan melihat merek dar suatu produk dengan tanggapan yang berbeda. 

Brand image merupakan suatu rangkaian yang ada dalam benak konsumen 

terhadap suatu merek, biasanya menjadi suatu makna. Hubungan terhadap suatu 

merek akan semakin kuat jika didasarkan pada pengalaman dan mendapat banyak 

informasi. Citra atau asosiasi mempresentasikan persepsi yang bisa merefleksikan 

kenyataan yang obyektif ataupun tidak. Citra yang terbentuk dari asosiasi inilah 

yang mendasari dari keputusan pembelian konsumen. Konsumen lebih sering 

membeli produk dengan merek yang terkenal karena mereka merasa lebih nyaman 

dengan hal-hal yang sudah dikenal, dan adanya asumsi bahwa merek yang 

terkenal lebih dapat diandalkan, selalu tersedia dan mudah dicari, dan memiliki 

kualitas yang sudah tidak diragukan. Sehingga merek yang lebih dikenal lebih 

sering dipilih konsumen dibandingkan merek yang belum dikenal 
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Menurut Rangkuti (2002:2), merek dapat juga dibagi dalam pengertian 

lain, yaitu:  

a. Brand Name (nama merek) yang merupakan bagian dari yang 

dapat diucapkan misalnya, Aqua, Honda, Indomie, Nokia dan lain 

sebagainya.  

b. Brand Mark (tanda merek) yang merupakan bagian dari merek 

yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, 

desain huruf atau warna khusus. Misalnya: symbol Daihatsu. 

c. Trade Mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau 

sebagian dari merek yang dilindungi hukum, karena 

kemampuannya untuk menghasilkan sesu- atu yang istimewa. 

Tanda dagang ini melindungi penjual dengan istimewaanya untuk 

menggunakan nama merek (tanda merek). 

d. Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang 

dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan 

menjual karya tulis, karya musik, dan karya seni. 

 

2.3.2 Indikator Brand image  

Menurut Simamora dkk. (2008) brand image dapat diukur melalui 3 

komponen sebagai berikut. 

1) Citra pembuat (Corporate image)  

Persepsi konsumen akan pembuat produk dan memberikan 

tanggapan dari konsumen akan produk yang dihasilkan oleh 
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perusahaan. Citra pembuat dapat dilihat dari nama baik, reputasi, 

dan prestasi yang dimiliki perusahaan tersebut. 

2) Citra produk (Product image)   

Persepsi konsumen terhadap produk yang terkait dengan atribut 

produk, manfaat dan jaminan yang diberikan. Sehingga citra 

produk menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan 

pembelian. Citra produk dapat dilihat dari persepsi konsumen 

seperti kesan produk yang moderen, memiliki perbedaan/unik, 

berkualitas tinggi dan lain-lainnya. 

3) Citra pemakai (User image)  

Persepsi dari pelanggan yang sudah memakai produk  yang 

menunjukkan selera pelanggan dalam pemakaian. Citra pemakai 

menjadi bagian penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

menetukan niat pembelian. Citra pemakai berpengaruh karena 

secara langsung adanya pengaruh, ajakan, dan informasi untuk 

menggunakan produk dari pemakai. 

 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian dan Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan dari teori yang telah dibahas sebelumnya, maka 

dapat disusun suatu kerangka pikir yang dapat digambarkan secara sistematis, 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Konsep yang dikembangkan oleh peneliti, 2018 

 Untuk mendukung kerangka pikir pada gambar diatas, maka dibuat 

hipotesis penelitian. Dalam membuat hipotesis digunakan berbagai penelitian 

terdahulu sebagai rujukan untuk membuat hipotesis. Adapun hasil dari penelitian 

terdahulu sebagai berikut.  

1. Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap brand image 

Anandia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh presepsi 

harga, dan kualitas produk terhadap brand image sepatu adidas ini mendapatkan 

hasil bahwa kualitas produk dan harga secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand image sepatu adidas. Ardiansyah (2017) pada 

perusahaan sepatu nike menunjukkan hasil penelitian bahwa kualitas produk, 

harga, desain produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand image. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat 

menjadi dasar perumusan dalam hipotesis  

Kualitas 

produk 

Harga 

Brand image 
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H1: kualitas produk dan harga secara simultan berpengaruh positif 

terhadap brand image sepatu Converse di Kota Malang 

2. Pengaruh kualitas produk terhadap brand image 

Afsane et.al (2014) dalam penelitiannya pada pelanggan Samsung di 

Tehran iran menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand image. Yusmawan (2014) yang hasilnya terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk oli castrol terhadap brand 

image oli Castrol. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat 

menjadi dasar perumusan dalam hipotesis 

H2: kualitas produk berpengaruh positif terhadap brand image sepatu 

Converse di Kota Malang  

3. Pengaruh harga terhadap brand image  

Noerchoidah (2013) pada konsumen motor merek Kawasaki menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap brand 

image dalam memilih produk. Erdil (2015) pada para pembeli ritel pakaian di 

Istanbul yang menghasilkan hasil yang positif dan signifikan antara harga 

terhadap brand image serta dalam penelitiannya bahwa persepsi yang baik dari 

konsumen terhadap harga yang ditawarkan dari suatu produk akan memberikan 

brand image yang baik terhadap produk tersebut. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan diatas, maka dapat menjadi dasar perumusan dalam hipotesis 

H3: harga berpengaruh positif terhadap brand image sepatu Converse 

di Kota Malang  


