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                                                                  BAB II 

                                   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

            Dalam suatu penelitian membutuhkan sebuah konsep dasar berupa teori dan 

metode yang dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian. 

Berikut ini adalah dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta 

pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk 

membuat keputusan pembelian. 

a.  Pengertian Perilaku Konsumen 

  Perilaku konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

diamati dan dipelajari. Didalam pemasaran perilaku konsumen dapat 

dikatakan sebagai pelengkap kegiatan ekonomi. Karena adanya perilaku 

konsumen dapat membuat kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pemasar untuk keberlangsungan usahanya. Dalam 

bidang pemasaran, perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui selera 

konsumen yang senantiasa berubah-ubah dan untuk mempengaruhinya 
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agar bersedia untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa saat 

mereka membutuhkan. 

   Menurut Sciffman, kanuk, & Wisenblit (2010) perilaku  konsumen   

merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi 

produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan 

mereka. Kotler dan Keller (2009), perilaku konsumen merupakan studi 

bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. 

             Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu kegiatan dalam proses 

psikologis konsumen yang mendorong untuk melakukan tindakan pada 

saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan 

produk atau jasa dan tindakan pasca pembelian. 

b. Model Perilaku Konsumen 

 Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah suatu hal yang 

mudah untuk dilakukan, karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh 

dan saling interaksi satu sama lainnya. Pendekatan pemasaran yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan harus benar-benar dirancang sebaik 

mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Pemasar yang 

mengerti perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana 
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kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang 

diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi pemasaran yang 

sesuai. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pemasar yang memahami 

konsumen akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. Kotler dan 

Amstrong (2009) menggambarkan suatu model perilaku konsumen yang 

dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini: 

Gambar 2.1 

                                 Model Perilaku Konsumen 
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perusahaan harus memahami konsumen supaya dapat memasarkan 

produknya dengan baik.  

. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian dapat terjadi karena berbagai macam 

keinginan atau kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Dalam melakukan 

keputusan pembelian hal yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

memilih produk adalah atribut produk yang ada. Apabila konsumen merasa 

produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan atau keinginanya maka konsumen 

akan melakukan keputusan pembelian. 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2009), keputusan pembelian yaitu 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan  pembelian artinya 

bahwa seseorang bisa membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif 

pilihan. Keputusan untuk membeli bisa mengarah pada bagaimana proses 

dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. 

Menurut Kotler (2010) proses pembelian yg spesifik terdiri dari 

urutan kejadian sebagai berikut: pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Tugas pemasar yaitu memahami perilaku pembeli pada tiap tahap dan 

pengaruh apa yg bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Untuk melakukan 
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pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik produk baik mengenai 

penampilan, gaya, mutu dan harga dari produk tersebut. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa  suatu keputusan pembelian konsumen dapat dilakukan 

apabila produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

oleh konsumen baik melalui beberapa altenative jika dibutuhkan. 

b. Langkah – Langkah Keputusan Pembelian 

         Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari 

suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. 

Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih 

menyukai, memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. 

Menurut Kotler dan keller (2009) tahap – tahap pengambilan keputusan 

pembelian konsumen yaitu: 

1) Pengenalan Masalah. Pada tahap pertama pembeli atau konsumen 

menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh 

rangsangan internal maupun eksternal. 

2) Pencarian Informasi. Pembeli atau konsumen yang terangsang 

kebutuhannya akan mendorong mencari jumlah informasi yang banyak. 

Sumber informasi bisa pribadi, komersial, public, dan eksperimental. 

3) Evaluasi Alternatif. Pada tahap ini untuk memenuhi kebutuhannya, 

konsumen melakukan evaluasi terhadap informasi-informasi yang telah 
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didapatkan kemudian menemukan manfaat yang dibutuhkan untuk 

memuaskan kebutuhan yang diinginkan. 

4) Keputusan Pembelian. Setelah melakukan evaluasi konsumen kemudian 

mengambil keputusan apakah akan membeli barang tersebut atau tidak. 

5) Perilaku Pasca Pembelian. Pada tahap terakhir setelah konsumen 

membeli produk kemudian mengalami level apakah merasa puas atau 

tidak merasa puas setelah menggunakan. 

c. Indikator Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan keputusan yang diambil konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk melalui tahapan – tahapan yang di 

lalui konsumen sebelum melakukan pembelian. Menurut Suprapti (2010), 

indikator keputusan pembelian meliputi : 

1) Prioritas dalam pembelian 

Prioritas untuk membeli produk terhadap salah satu produk yang 

dilakukan oleh konsumen apabila perusahaan menawarkan suatu produk 

yang lebih baik dari produk pesaingnya. Sehingga saat akan melakukan 

pembelian konsumen memiliki pilihan utama saat akan membeli produk 

tersebut. 

2) Pertimbangan dalam membeli 

Pertimbangan dalam membeli suatu produk saat akan melakukan 

pembelian tentunya konsumen melakukan pertimbangan-pertimbangan 

dari beberapa alternatif produk yang akan menentukan dalam membuat 
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keputusan akhir. Serta harus mengetahui informasi dari berbagai merek 

lainnya sebelum memutuskan dan memilih yang sesuai dengan keinginan 

konsumen.  

3) Kemantapan dalam membeli 

Dalam melakukan pembelian konsumen akan memilih salah satu 

dari berbagai alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada 

kualitas, mutu dan harga yang terjangkau dan faktor-faktor lain yang 

dapat memantapkan keinginan konsumen untuk membeli produk apakah 

produk tersebut benar-benar ingin digunakan atau dibutuhkan.   

4) Kecepatan memutuskan memilih merek 

Konsumen tentunya percaya dengan kualitas  produk serta 

kemudahan pemakainnya yang diberikan perusahaan sehingga konsumen 

cepat dalam memutuskan merek yang akan dibeli. 

5) Kemudahan dalam mendapatkan atau memperoleh merek 

Keterjangkauan memperoleh tempat serta banyaknya informasi 

yang diperoleh, baik dari iklan, maupun dari gerai terdekat dapat 

mempengaruhi konsumen dalam kemudahan mendapatkan produk. 

Sedangkan menurut Hsu dan Chang (2008), indikator untuk mengukur   

keputusan pembelian sebagai berikut : 

1) Keinginan untuk menggunakan produk, suatu keinginan dari seorang 

konsumen dalam memperoleh manfaat dari suatu produk. 



15 
 

 

2) Keinginan untuk membeli produk, konsumen menentukan  beberapa 

pilihan produk mana yang akan mereka beli. 

3) Memprioritaskan pembelian suatu produk, konsumen lebih cenderung 

memprioritaskan pembelian kepada suatu produk . 

4) Kesedian konsumen untuk berkorban, konsumen bersedia berkorban 

waktu, biaya, tenaga) dalam mendapatkan suatu produk. 

Indikator lain keputusan pembelian menurut Lupiyoadi (2008) adalah 

sebagai berikut: 

1) Prioritas pembelian  

2) Keyakinan dalam membeli  

3) Pertimbangan  

1) Kualitas Produk 

             Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini, dimana per-saingan 

produk semakin marak, perkara kualitas produk menjadi sangat penting untuk 

ditonjolkan. Sebab bila hal ini tidak ditonjolkan maka konsekuensi logisnya 

adalah bahwa kualitas produk yang ditawarkan bisa tergeser oleh kualitas 

produk lain yang sejenis, yang lebih meyakinkan konsumen. 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya 

produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. 

Produk merupakan suatu yang  nyata berupa barang atau jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen  untuk memenuhi kebutuhan atau 
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keinginan baik yang berbentuk fisik, jasa, tempat, maupun ide-ide (Kotler 

dan Keller 2009). Dalam mengembangkan suatu produk, pemasar harus 

memperhatikan tingkatkan kualitas dari suatu produk agar dapat 

menunjang kinerja suatu produk di pasar sasaranya. Menurut Kotler dan 

Keller (2012) kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk 

atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.  

   Menurut Kotler dan Armstrong (2012), kualitas produk sendiri 

merupakan kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, 

hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk 

lainnya. Menurut Mowen (2016), kualitas produk merupakan proses 

evaluasi secara keseluruhan kepada pelanggan atas perbaikan kinerja 

suatu produk.  

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas merupakan suatu produk dan jasa yang 

melalui beberapa tahapan proses dengan memperhitungkan nilai suatu 

produk dan jasa tanpa adanya kekurangan sedikitpun nilai suatu produk 

dan jasa, dan menghasilkan produk dan jasa sesuai harapan tinggi dari 

pelanggan. 
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b. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Tjiptono (2016), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. 

Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui 

dimensi-dimensinya.  

1) Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk. 

2) Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk 

yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 

Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka 

semakin besar pula daya produk. 

3) Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada 

produk. 

4) Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

5) Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin 

kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat 

diandalkan. 
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6) Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk bisa dilihat dari tempat, rasa, bau, dan bentuk dari produk. 

7) Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari 

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena 

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau 

kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. 

8) Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, 

serta kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. 

             Poin-poin di atas merupakan dimensi kualitas produk menurut 

Tjiptonto terdapat sebanyak 8 dimensi. Sedangkan menurut Kotler (2016), 

dimensi kualitas produk terdapat 9 dimensi yang terdiri dari :  

1) Bentuk  

Produk dapat dibedakan secara jelas dengan yang lainnya berdasarkan 

bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk. 

2) Ciri-ciri produk 

Pelengkap yang berguna untuk menambah fungsi dasar yang berkaitan 

dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. 

3) Kinerja 

Berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang atau merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli 

barang tersebut. 
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4) Ketepatan atau kesesuaian 

Tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi 

spesifikasi yang dijanjikan.  

5) Daya tahan 

Berapa lama suatu produk digunakan tanpa menimbulkan masalah pada 

saat penggunaan. 

6) Keandalan 

Kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali 

digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. 

7) Kemudahan perbaikan 

Kemudahan perbaikan atas produk juka rusak. Artinya produk akan 

mudah diperbaiki sendiri oleh pengguna jika rusak. 

8) Gaya  

Menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. 

9) Desain 

Keseluruhan keistimewaan produk yang akan mempengaruhi 

penampilan dan fungsi produk terhadap keinginan konsumen. 

2) Promosi Penjualan 

               Promosi mempunyai peranan penting dalam dunia usaha untuk selalu 

mencari, memperoleh dan mempertahankan pangsa pasarnya. Oleh sebab itu 

setiap perusahaan harus menetapkan, menerapkan, suatu promosi dan 

melaksanakan kegiatan pemasaran. Salah satunya kegiatan komunikasi antara 
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perusahaan dan konsumen sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen 

dalam kegiatan pembelian sesuai keinginan dan kebutuhannya sering diartikan 

sebagai promosi penjualan. 

a. Pengertian Promosi Penjualan 

Promosi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan 

penjualan suatu perusahaan. Karena bagaimanapun baiknya suatu usaha jika 

tidak diketahui oleh konsumen maka tidak akan membuahkan suatu 

transaksi atau pembelian. Pada bauran promosi terdapat beberapa jenis 

diantaranya iklan, promosi penjualan, publisitas, penjualan personal, dan 

media interaktif.  

Promosi yang sering digunakan untuk meningkatkan pembelian 

konsumen secara cepat dalam jangka pendek antara lain dengan 

menggunakan promosi penjualan. Dalam arti promosi penjualan terdiri atas 

alat insentif yang beraneka ragam, kebanyakan untuk jangka pendek, 

dirancang untuk merangsang pembelian produk tertentu lebih cepat dan atau 

lebih kuat oleh konsumen atau pedagang (Drs. Djalsim Saladin. 2003). 

Menurut  Kotler dan Armstrong (2014) Promosi penjualan adalah intensif 

jangka pendek untuk mendorong keinginan dan untuk mencoba atau 

membeli suatu produk/jasa.    

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa promosi penjualan merupakan suatu kegiatan pemasaran 
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jangka pendek untuk merangsang dan mendorong pembelian oleh konsumen 

dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, dan sebagainya.  

b. Tujuan Promosi Penjualan 

               Tujuan merupakan petunjuk dalam melakukan alat-alat promosi 

penjualan yang tepat dan juga sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program 

tersebut. Tujuan-tujuan tersebut harus berdasarkan konsep dasarnya,yaitu 

program promosi penjualan ini merupakan salah satu strategi pemasaran 

yang dilaksanakan perusahaan. Karena pengaruh utama yang diharapkan 

dari program promosi penjualan ini adalah untuk mendorong konsumen atau 

distributor melakukan tindakan pembelian.                 Tujuan promosi 

penjualan dapat disebutkan sebagai berikut: (Assauri S. , 2014) 

1) Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru 

2) Mengkomunikasikan produk baru 

3) Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal luas 

4) Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas 

produk 

5) Mengajak konsumen untuk mendatangi toko tempat penjualan produk 

6) Memotivasi konsumen agar membeli suatu produk 

Berdasarkan tujuan promosi penjualan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari promosi penjualan adalah dapat 

meningkatkan penjualan, mendorong pembelian konsumen dan 

mendapatkan pelanggan baru. 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen-atau-pelanggan/120079
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggan/120079
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c. Indikator Promosi Penjualan 

Untuk menentukan promosi penjualan yang tepat maka perusahaan 

harus memilih indikator-indikator promosi penjualan yang tepat dalam 

mempromosikan produk. Menurut Kotler & Keller (2009) indikator-

indikator diantaranya adalah: 

1) Sampel atau contoh merupakan tawaran produk gratis atau percobaan 

gratis kepada konsumen. 

2) Diskon merupakan pengurangan langsung dari harga barang pada 

pembelian selama satu periode tertentu. 

3) Undian. Mengajak konsumen unttuk mengumpulkan nama, nomer, 

kupon, dll. 

4) Kemasan harga khusus atau paket harga. Dengan memberikan potongan 

harga lebih rendah daripada harga biasa kepada konsumen yang 

diterapkan pada label atau bungkus. 

5) Hadiah merupakan barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau gratis 

dengan harga yang sangat murah sebagai insentif untuk membeli suatu 

produk. 

6) Demonstrasi merupakan pertunjukkan yang dilakukan untuk 

menunjukkan atau membuktikan keefektifan atau cara menggunakan 

produk. 
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7) Tawaran uang kembali merupakan pengembalian uang kepada konsumen 

apabila terjadi ketidaksesuaian antara produk dengan harga atau terjadi 

kerusakan produk sesuai perjanjian. 

8) Promosi gabungan merupakan dua atau lebih merek atau perusahaan 

bekerja sama mengeluarkan kupon, pengembalian uang, dan mengadakan 

kontes untuk meningkatkan daya tarik.  

9) Pemajangan ditempat pembelian dengan tujuan untuk menarik pembeli. 

10) Premi merupakan barang yang ditawarkan dengan harga relatif rendah 

atau gratis sebagai intensif untuk membeli barang tertentu. 

11) Program frekuensi merupakan program memberi imbalan yang terkait 

dengan frekuensi dan intensitas konsumen membeli produk atau jasa. 

12) Imbalan berlangganan merupakan nilai dalam bentuk tunai atau bentuk 

lain yang sebanding dengan loyalitas berlangganan penjual. 

13) Promosi silang dengan menggunakan satu merek untuk mengiklankan 

merek lain yang tidak bersaing. 

14) Kupon, sertifikat yang memberi pembeli potongan harga untuk pembelian 

produk. 

       Selain indikator-indikator yang telah disebutkan oleh Kotler dan 

Keller (2009) sebanyak 14 poin, ada juga beberapa pendapat lain mengenai 

indikator promosi penjualan salah satunya yaitu menurut ma’ruf (2006), 

sebagai berikut : 

1) Free sample adalah contoh produk yang diberikan secara Cuma-Cuma. 
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2) Bonus pack, menawarkan konsumen sebuah muatan extra dari sebuah 

produk dengan harga normal. 

3) In-store display, penempatan materi promosi di counter, lantai atau 

dijendela display yang memungkinkan para peritel mengingatkan para 

pelanggan. 

4) Premi, barang yang ditawakan relatif rendah/gratis sebagai insentif bila 

membeli produk tertentu. 

5) Price-off promotions atau price discount, menawarkan kepada konsumen 

penghematan dari harga biasa dengan mendapatkan suatu produk yang 

tertera pada label atau kemasan. 

6) Contest, para konsumen berkompetisi untuk memperebutkan hadiah 

dengan cara memenangkan permainan. 

7) Frequent shopper program, para pelanggan diberi poin atau diskon 

berdasarkan banyaknya belanja mereka yang nantinya dapat ditukarkan 

dengan barang. 

8) Referral gift, hadiah yang diberikan kepada pelanggan jika ia membawa 

calon pelanggan baru. 

9) Direct gifts, pelanggan yang dapat mendapatkan point dapat menukarkan 

hadiah langsung tanpa menunggu poin terkumpul. 

10) Demonstration, memberikan gambaran atau contoh dari produk atau jasa 

yang dijual. 
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11) Souvenir, barang-barang souvenir dapat menjadi alat sales promotion yag 

menunjukkan nama dan logo peritel.  

12) Special events, untuk bisnis ritel acara khusus atau event khusus adalah 

alat sales promotion yang berupa fashion show, pemeran seni,dll. 

B. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

    Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan 

dan tolak ukur dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Adapun hasil 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan tolak ukur tidak terlepas dari 

topik penelitian yang dibuat. Tabel 2.1 berikut menunjukan hasil-hasil dari 

penelitian terdahulu mengenai keputusan pembelian. 

Tabel 2.1 

 Peneliti Terdahulu 
No Nama  

Peneliti 
Tujuan  

Penelitian 
Variabel Metode Hasil  

Penelitian 
1 Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Harga, Lokasi 

dan Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 

Djawi 

Lanbistro 

Coffee and 

Resto 

Surabaya 

 

Harti dan 

Ratnasari 

(2016) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh kualitas 

produk, harga, 

lokasi dan 

kualitas layanan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Harga (X2) 

Lokasi (X3) 

Kualitas 

Layanan 

(X4) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

konsumen 

yang sedang 

melakukan 

pembalian 

di Djawi 

Lanbistro 

Coffee and 

Resto 

 Sampel : 

224 

responden 

Teknik 

Analisis : 

Analisis 

regresi 

sederhana 

Kualitas produk, 

harga, lokasi dan 

kualitas layanan 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap 

keputusan 

pembelian di 

Djawi Lanbistro 

Coffee and Resto 

Surabaya 

2 Peran 

Kualitas 

Produk dan,   

Untuk 

mengetahui 

pengaruh  

Atmosfer  

(X1) 

 

 Populasi : 

mahasiswa 

perguruan  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kualitas produk  

                                                                                                             Bersambung 
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Lanjutan  
No Nama  

Peneliti 
Tujuan  

Penelitian 
Variabel Metode Hasil  

Penelitian 
 Layanan,,Harga 

dan Atmosfer 

Rumah Makan 

Cepat Saji 

terhadap  

Keputusan 

Pembelian dan 

Kepuasan 

Konsumen 

 

Santoso  

(2016) 

atmosfer ruangan, 

kualitas layanan, 

kualitas produk dan 

harga terhadap 

keputusan 

pembelian serta 

pengaruh 

keputusan 

pembelian terhadap 

kepuasan 

konsumen 

Kualitas 

Layanan 

(X2) 

Kualitas 

Produk 

(X3) 

Harga (X4) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

Kepuasan 

Konsumen 

(X2) 

tinggi di 

Kota Malang 

yang telah 

berusia 18 

tahun 

 Sampel : 220 

responden 

 Teknik 

Analisis : 

Analisis 

regresi linear 

berganda 

dan harga  

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian di 

rumah makan 

cepat saji, namun 

atmosfer rumah 

makan dan kualitas 

pelayanan 

memadai 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian dan 

kepuasan 

pembelian yang 

telah dirasakan 

oleh para 

konsumen. 

3 Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Promosi 

Penjualan, dan 

Interior 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen di 

Restoran 

Imperial 

Lamian 

Tunjungan 

Plasza 

Surabaya  

 

Kristianti, dkk 

(2012) 

Untuk mengetahui 

pengaruh dari 

kualitas produk, 

promosi Penjualan 

dan interior 

terhadap keputusan 

pembelian, serta 

mengetahui faktor 

mana yang paling 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Promosi 

Penjualan 

(X2) 

interior 

(X3) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

konsumen 

yang datang 

ke Imperial 

Lamian 

Tunjungan 

Plaza 

Surabaya 

minimal 

sudah 

berusia 17 

tahun 

 Sampel : 

100 

responden 

 Teknik 

Analisis: 

analisis 

regresi linear 

berganda 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

faktor kualitas 

produk, promosi 

penjualan dan 

interior secara 

serempak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen. Tetapi 

faktor yang paling 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian adalah 

faktor kualitas 

produk. 

4 Analisis 

Keputusan 

Pembelian Pada 

Resto Makanan  

Untuk mengetahui 

pengaruh harga, 

kualitas produk dan 

lokasi terhadap  

Harga (X1) 

Kualitas 

Produk (X2) 

Lokasi (X3) 

 Populasi : 

seluruh 

konsumen 

pada  

Hasil penelitian 

menunjukkanharga 

dan lokasi  

                                                                                                             Bersambung 

 



27 
 

 

Lanjutan 
No Nama  

Peneliti 
Tujuan  

Penelitian 
Variabel Metode Hasil  

Penelitian 
 Cepat Saji di 

Sumbawa 

 

Nuryani dkk  

(2018) 

keputusan 

pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

restoran 

makanan 

cepat saji di 

Sumbawa 

 Sampel : 

diambil 

berukuran 

besar dan 

jumlahnya  

tidak 

diketahui 

secara pasti 

Teknik 

Analisis : 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

berpengaruh 

positif 

signifikan  

sedangkan 

kualitas produk 

tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan. 

5 Analisis 

Pengaruh 

Suasana Toko, 

Lokasi dan 

Kualitas 

Produk 

Terhadap  

Keputusan 

Pembelian 

Pada Cak Sis 

Seafood Resto 

Jember 

Tantular 

(2016) 

Untuk mengamati 

pengaruh analisis 

pengaruh suasana 

toko, lokasi dan 

kualitas produk 

terhadap keputusan 

pembelian 

Suasana 

Toko (X1) 

Lokasi (X2) 

Kualitas 

Produk (X3) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

pengunjung 

Cak Sis 

Seafood 

Resto 

Jember 

 Sampel : 

100 

responden 

 Teknik 

Analisis : 

regresi 

sederhana 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

suasana toko, 

lokasi, dan 

kualitas produk 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

6 Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 

Warung Ikan 

Bakar Seafood 

Genteng Besar  

 

Edwar dan 

Prihatini 

(2016) 

Untuk mengetahui 

pengaruh kualitas 

produk dan harga, 

pelayanan terhadap 

keputusan  

pembelian 

Kualitas 

Produk (X1)  

Harga (X2) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

konsumen 

dari warung 

Ikan Bakar 

Seafood 

Genteng 

Besar 

 Sampel : 128 

responden 

 Teknik 

Analisis: 

analisis 

regresi linear 

berganda 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk dan 

harga 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

                                                                             Bersambung 
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Lanjutan 

No Nama Peneliti Tujuan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil Penelitian 

7 Peran Citra 

Merek 

Memediasi 

Pengaruh 

Kulitas Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Pada KFC di 

Kota Denpasar 

 

Sukawati dan 

Darmajaya 

(2018) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh dari 

cittra merek di 

mediasi 

pengaruh kulitas 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian 

Kualitas 

Produk (X) 

Citra Merek 

(M) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

masyarakat di 

Kota 

Denpasar 

yang pernah 

melakukan 

 pembelian 

produk KFC 

 Sampel : 

110 

responden 

 Teknik 

Analisis : 

analisis 

jalur (path 

analysis) 

dan uji sobel 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa  citra merek 

berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 

terhadap  

keputusan 

pembelian,hal 

tersebut berarti 

citra merek mampu 

memediasi 

pengaruh kualitas 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian 

8 Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Konsumen 

Dalam 

Memilih 

Restoran “All 

You Can Eat” 

di Surabaya 

 

Harianto dan 

Warisan 

(2018) 

Untuk melihat 

faktor yang 

mempengaruhi 

konsumen 

dalam memilih 

restoran “all you 

can eat” di 

Surabaya 

Harga (X1) 

Kualitas 

Layanan 

(X2) 

Kualitas 

Makanan 

(X3) 

Atmosfer 

Restoran 

(X4) 

Lokasi (X5) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

konsumen  

pernah 

makan di 

restoran “all 

you can eat” 

 Sampel : 

200 

responden 

 Teknik 

Analisis : 

Analisis 

regresi linear 

berganda 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa harga yang 

paling bepengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian diantara 

kualitas layanan, 

kualitas makanan, 

atmosfer restoran 

dan lokasi.   

9 Pengaruh 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 

Restoran 

Javana Bistro 

  

Masharyono 

(2016) 

Untuk 

mengetahui 

adakah 

pengaruh 

promosi 

penjualan 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

Promosi 

Penjualan 

(X1) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

konsumen 

Restoran 

Javana 

Bistro 

 Sampel: 100 

responden 

 Teknik 

Analisis : 

Analisis 

regresi 

sederhana 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa promosi 

Penjualan  

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

                                                                                                              Bersambung 
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Lanjutan 

No Nama Peneliti Tujuan 

Penelitian 

Variabel Metode Hasil Penelitian 

10 Pengaruh 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Proses 

Keputusan 

Pembelian  

konsumen di 

Kopitiam 

Central Park 

Mall. 

 

Rahadian & 

Catherine  

(2014) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh  

promosi 

penjualan 

terhadap proses 

keputusan  

pembelian 

konsumen 

 

Promosi 

Penjualan 

(X1) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Populasi : 

pelanggan 

konsumen di 

Kopitiam 

Central Park 

Mall  

 Sampel : 

100 

responden 

 Teknik 

Analisis : 

Analisis 

regresi 

sederhana  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa vriabel 

promosi penjualan  

dapat 

mempengaruhi 

pilihan konsumen 

dalam membeli 

suatu produk  

     Sumber : Harti dan Ratnasari (2016), Santoso (2016), Kristianti, dkk (2015), Nuryani 

dkk (2018), Tantular (2016), Edwar dan Prihatini (2016), Sukawati dan Darmajaya 

(2018), Harianto dan Warisan (2017), Masharyono (2016), Rahadian & Catherine  

(2015) diolah 

C. Kerangka Pikiran  

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir 

yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara 

pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Kerangka penelitian ini 

menjelaskan alasan pemilihan suatu variabel dan bagaimana hubungan antar 

variabel penelitian. 

Kerangka pemikiran juga digunakan sebagai acuan peneliti untuk 

mempermudah penelitian agar memiliki arah agar sesuai dengan tujuan. Menurut 

Sugiyono (2014) mengatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor 
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yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

              

 

 

            Sumber : Hamdani dan Optriana (2016) diolah 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

    Pada gambar 2.2 kerangka pemikiran diatas bertujuan untuk mengetahui 

adanya pengaruh dari 2 variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana 

variabel kualitas produk (X1) dan promosi penjualan (X2) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Y) atau salah satu variabel X tidak berpengaruh terhadap 

variabel Y atau bahkan ke dua variabel X tersebut bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel Y. 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

                  Kualitas produk merupakan faktor yang penting, karena suatu produk 

yang ditawarkan harus memiliki nilai jual lebih jika dibandingan dengan produk 

pesaing. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk yang memiliki kualitas tinggi 

secara langsung dapat mempengaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

bahkan melebihi apa yang diinginkan oleh konsumen.                    

Kualitas Produk 

(X1) 

Keputusan 

Pembelian  

(Y) 

 

 

Y 

H1 

Promosi 

Penjualan 

(X2) 

H2 
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                  Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santoso dan Kurniasari 

(2013) menyatakan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian, pernyataan ini juga didukung oleh 

hasil penelitian Indriasari (2017) yang menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan dari penelitian tersebut 

maka dapat ditarik hipotesis pertama yaitu : 

            H1: Kualitas Produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

2. Pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian. 

               Promosi penjualan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh 

suatu perusahaan dalam memasarkan produknya. Hal ini dilakukan karena 

dapat memudahkan kegiatan komunikasi antara perusahaan dan konsumen 

sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian 

sesuai keinginan dan kebutuhannya.           

   Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rinawati dan 

Rahmattia (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini 

juga didukung oleh hasil penelitian oleh Iskandar dan Ramadhanti (2013) yang 

menyatakan bahwa promosi penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  



32 
 

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan dari 

penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis pertama yaitu : 

H2: Promosi penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

3. Pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian lebih dominan. 

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) menyatakan bahwa 

promosi penjualan lebih dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Penyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fifilia dan Widyasari (2009) memperoleh hasil bahwa promosi 

penjualan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian yang paling 

signifikan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap keputusan pembelian adalah promosi penjualan. Berdasarkan 

dari penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis keempat yaitu : 

H3: Variabel promosi penjualan memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian. 

 


