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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:5) mendefinisikan bahwa 

Marketing is about identifying and meeting human and social needs. 

One of the shortest good definitions of marketing is meeting needs 

profitably, yang artinya pemasaran adalah mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik 

yang singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara 

yang menguntungkan. Begitu pula menurut American Marketing 

Association (AMA, 2004) dalam Kotler dan Keller (2009:05) 

mendefinisikan bahwa pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada konsumen dan untuk mengelola hubungan 

konsumen dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. 

2.1.2. Pemasaran Online 

Pemasaran Internet (Internet marketing), juga sebagai 

pemasaran-i, web marketing, online marketing atau e-commerce 

adalah pemasaran dari produk atau jasa melalui Internet. Pemasaran 

Internet menuntut adanya penguasaan aspek kreatif dan aspek teknis 
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Internet secara bersama-sama, termasuk: desain, pengembangan, 

periklanan, dan penjualan (Agus Hermawan,2012:206). 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:237) menyatakan bahwa 

pemasaran online (online marketing) adalah bentuk pemasaran 

langsung yang tumbuh paling pesat.Banyak perusahaan yang memilih 

pemasaran sebagai media promosi yang paling cepat dan mudah. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:532) menyatakan bahwa online 

marketing is efforts to market products and service and build customer 

relationship over the internet, yang artinya adalah pemasaran online 

adalah usaha perusahaan untuk memasarkan produk dan pelayanan 

serta membangun hubungan konsumen melalui internet. Begitu pula 

menurut Chaffey dan Smith (2013:325-326) menyatakan bahwa e-

marketing dapat digunakan untuk mendukung tujuantujuan berikut: (1) 

Identifying, internet dapat digunakan sebagai riset pemasaran untuk 

mencari tahu keinginan dan kebutuhan konsumen; (2) Anticipating, 

internet menyediakan sumber tambahan dimana konsumen dapat 

mengakses informasi dan melakukan pembelian; dan (3) Satisfying, 

sebuah kunci sukses keberhasilan dalam e-marketing adalah mencapai 

kepuasan konsumen melalui jalur elektronik. Pemasaran online juga 

memberikan dampak positif bagi perusahaan dan konsumen. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:74) menyatakan bahwa 

manfaat pemasaran yang dilakukan secara online bagi konsumen 

antara lain: (1) Kemudahan, konsumen dapat melihat atau memesan 
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produk yang ditawarkan dalam situs website selama 24 jam sehari 

dimanapun konsumen berada. Konsumen tidak harus berkendara, 

mencari tempat parkir, dan berbelanja melewati gang yang panjang 

untuk mencari dan memeriksa barang-barang;(2) Informasi, konsumen 

dapat memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang perusahaan, 

produk, pesaing, harga, dan lain sebagainya; dan (3) Tingkat 

keterpaksaan yang lebih sedikit, konsumen tidak perlu menghadapi 

atau melayani bujukan dan faktor-faktoremosional. Manfaat 

pemasaran yang dilakukan secara online bagi pemasar antara lain: (1) 

Penyesuaian terhadap kondisi pasar, perusahaan dapat dengan cepat 

menambahkan produk pada penawaran, mengubah harga, dan 

deskripsi produk; (2) Biaya yang lebih rendah, pemasar online dapat 

mengurangi biaya pengelolaan toko, mencegah biaya sewa yang 

timbul, mengurangi jumlah karyawan, mengurangi jumlah biaya 

percetakan, atau pengiriman katalog kertas; (3) Komunikasi dua arah, 

perusahaan dan konsumen dapat menjalin komunikasi secara langsung 

melalui internet sehingga dapat mendorong terjalinnya hubungan yang 

lebih praktis dan lebih efektif; dan (4) Pengukuran besarnya pemasar, 

pemasar online dapat mengetahui seberapa banyak orang yang 

mengunjungi situs tersebut. Informasi ini dapat membantu perusahaan 

meningkatkan penawaran dan iklan konsumen. 
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2.1.3. Transaksi Online 

Menurut Baum (1999:36) menyatakan bahwa transaksi online 

adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Menurut Purbo 

dan Arif (2000:4) menyatakan bahwa transaksi online dapat dibedakan 

menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu: (1) Business to 

Business; dan (2) Business to Customer. 

2.1.4. Pemasaran Melalui Facebook 

Pencetus munculnya media sosial Facebook adalah Mark 

Zuckerberg, yaitu mahasiswa dari Universitas Harvard yang drop-out. 

Facebook merupakan media sosial yang saat ini digunakan sebagai alat 

bagi perusahaan atau masyarakat untuk pemasaran 

bisnisnya.Menjamurnya jejaring sosial seperti Facebook ini membuka 

peluang yang sangat baik bagi siapa saja untuk melakukan aktivitas 

marketing dengan lebih baik dan berbiaya relatif murah (Lasmadiarta 

dalam Muttaqin, 2011). 

Menurut Muttaqin, 2011, Facebook marketing adalah aktivitas 

marketing dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh 

Facebook yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan (sales) dan 

menjalin komunikasi yang lebih langgeng dengan pelanggan (customer 

relationship).  
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Menurut Dunay dan Kruenger (2010), pages di Facebook yang 

dapat dijadikan alat untuk mempromosikan bisnis adalah sebagai 

berikut:  

1. Wall.  

Wall dapat digunakan perusahaan dan pelanggan untuk mengu-

upload konten, seperti foto, video, dan catatan ke dalam wall. 

2. News Feed.  

News Feed dapat menampilkan setiap berita atau cerita yang 

dipublikasikan oleh pengguna. 

3. Status Updates.  

Status updates dapat dijadikan sebagai alat pemasaran, dengan cara 

menuliskan promosi/informasi di status tersebut yang dapat 

menarik pelanggan.  

4. Discussions.  

Discussions adalah fitur standar yang memungkinkan setiap orang 

untuk menciptakan topik baru pembicaraan dan mengijinkan ada 

komentar dari topik tersebut. 

5. Applications.  

Pages dapat diisi dengan bermacam-macam aplikasi, namun ada 

beberapa aplikasi yang tidak bisa digunakan pada pages 

2.1.5. Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang 
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dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan.Produk dapat berupa 

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi dan ide (Kotler dan Keller, 2009). 

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian 

di perusahaan, karena kualitas produk berkaitan dengan kepuasan 

konsumen.Pengertian kualitas produk menurut Kotler (2008:272) 

adalah “karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang 

dinyatakan atau diimplikasikan”. 

Laksana (2008:89) menyatakan bahwa “kualitas terdiri dari 

dari sejumlah keistimewaan produk, yang memenuhi keinginan 

pelanggan, dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan 

produk”.Produk dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan sehingga suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Garvin (Lovelock, 1987:367) 

dalam Laksana (2008:89) menemukan 8 dimensi kualitas produk yang 

terdiri dari: performance, feature, reliability, conformance, durability, 

service ability, aesthetics, dan perceived quality. 

2.1.6. Indikator Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001) kualitas adalah 

karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten. 
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Zeithalm (1988) dalam (Nugroho Setiadi 2003) menyatakan kualitas 

produk dibentuk oleh beberapa indikator antara lain: 

1. Kemudahan penggunaan  

2. Daya tahan 

3. Kejelasan fungsi 

4. Keragaman ukuran produk 

2.1.7. Harga 

Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran 

yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi 

perusahaan.Menurut Tjiptono (2010:151) menyatakan bahwa dalam 

sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai 

indikator nilai bagimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat 

yang dirasakan dan atas suatu barang atau jasa. Harga juga 

berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi supply atau 

marketing channels. Akan tetapi, yang paling penting adalah keputusan 

dalam harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara 

keseluruhan.Dalam hal ini harga menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi pilihan konsumen sebelum melakukan pembelian, 

dimana konsumen dapat berpikir tentang harga yang ditawarkan yang 

memiliki kesesuaian dengan produk yang telah dibeli. 

Menurut Benson (2007) dalam Rizky (2011) yang menyatakan 

bahwa alasan paling sederhana dari pembelian online adalah untuk 

menghemat uang, waktu, biaya, dan tenaga.Pada beberapa kategori 
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online, harga secara signifikan lebih rendah daripada daftar harga yang 

ada pada outlet pembelian.Oleh karena itu, harga termasuk penting di 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian pada toko online.Menurut 

Kotler (2010:87) mendefinisikan bahwa harga yaitu suatu komponen 

yang diberikan sebagai ganti sesuatu komponen yang didapatkan. 

Adapun komponen-komponen atau dimensi harga meliputi:  

1. Perceived price, harga yang dipersepsikan oleh konsumen;  

2. Objective monetary price, harga sesungguhnya atau actual price 

dari suatu produk yang tertulis dalam suatu produk, yang harus 

dibayarkan oleh konsumen;  

3. Price discount, pengurangan sejumlah harga yang ditawarkan 

karena konsumen memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu guna 

memotivasi pembelian konsumen;  

4. Sacrifice price, harga harus dibayar oleh konsumen berikut 

pengorbanan yang baik berupa transportasi, telepon serta mungkin 

juga komisi yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan 

suatu produk yang hendak dibeli. 

2.1.8. Indikator Harga 

Menurut Kotler (2003;430) yang dimaksud harga adalah 

jumlah dari seluruh nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-

manfaat memilih atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga 

yang ditawarkan kepada konsumen harus sesuai dengan pandangan 

konsumen atas nilai dan manfaat yang diperoleh dari produk 
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tersebut.Harga mempunyai peran penting bagi perusahaan,karena 

harga mempunyai pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam 

bersaing dengan perusahan lainnya. Selanjutnya Kotler dan Keller 

(2009:125) menyatakan bahwa harga adalah elemen dalam bauran 

pemasaran yang tidak saja menentukan profitabilitas tetapi juga 

sebagai sinyal untuk mengkomunikasikan proporsi nilai 

suatuproduk.Pemasaran produk perlu memahami aspek psikologis dari 

informasi harga yang meliputi harga referensi (reference price), 

inferensi kualitas berdasarkan harga (price-quality inferences) dan 

petunjuk harga (price clues). Adapun indikator harga adalah (Kanisius 

Waro Wanda, 2015): 

1. Harga terjangkau 

2. Harga memiliki daya saing 

3. Kesesuaian harga 

2.1.9. Kualitas Pelayanan 

Menurut Markplus (2009:136) menyatakan bahwa pelayanan 

merupakan salah satu proses penting dalam menjadikan budaya 

pelayanan sebagai standar sikap orang di dalam perusahaan. Budaya 

pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi akan menciptakan nilai-

nilai pelayanan yang akan mempengaruhi tingkat pengulangan 

konsumen dalam membeli produk. Menurut Tjiptono (2011:58) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkatan 

kondisi baik atau buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam 
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rangka memuaskan konsumen dengan memberikan atau 

menyampaikan keinginan atau permintaan melebihi apa yang 

diharapkan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas 

pelayanan yang di terima atau diperoleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya konsumen harapkan atau inginkan.  

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012:75) menyatakan bahwa 

terdapat lima dimensi kualitas pelayanan antara lain: (1) Bentuk fisik 

atau tangible; (2) Keandalan atau reliability; (3) Daya tanggap atau 

responsiveness; (4) Jaminan atau assurance; dan (5) Empati atau 

emphaty. 

2.1.10. Indikator Kualitas Pelayanan 

Menurut J. Paul Peter dan Jery C. Oleson (2004;142) 

mendefinisikan pelayanan adalah perilaku penjual kepada pembeli 

dengan memberikan kepuasan kepada konsumen atau pemeli, agar 

konsumen atau pembeli merasa dihargai dan mendapatkan barang atau 

jasa yang sesuai dengan keinginannya. Adapun indikator pelayanan 

adalah (Kanisius Waro Wanda, 2015): 

1. Kecepatan dalam melayani 

2. Keramahan petugas atau karyawan 

3. Kemudahan 
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2.1.11. Keputusan Pembelian 

Tahapan keputusan pembelian ini adalah tahapan yang sangat 

penting untuk dipahami karena akan berhubungan dengan keberhasilan 

suatu program pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong (2011:149) 

menyatakan bahwa purchase decision is the buyer’s decision about 

which brand to purchase yang artinya adalah keputusan pembelian 

merupakan tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual 

melakukan pembelian produk. Menurut Swastha dan Handoko 

(2008:102) menyatakan bahwa setiap keputusan mencakup beberapa  

komponen, antara lain: (1) Keputusan tentang jenis produk, perusahaan 

harus memusatkan perhatiannya pada kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan produk sehingga dapat memaksimalkan daya tariknya; 

(2) Keputusan tentang bentuk produk, keputusan mencakup kriteria 

dan atribut-atribut yang terdapat dalam produk yang akan dibelinya; 

(3) Keputusan tentang merek, konsumen harus mengambil keputusan 

tentang merek mana yang akan dibelinya, keputusan tentang merek ini 

sangatlah subjektif tergantung dari selera dan keinginan konsumen; (4) 

Keputusan tentang agen penjualnya, konsumen harus menentukan 

tempat dimana akan membeli produk tersebut, perusahaan harus 

mengetahui dimana konsumen akan memilih agen-agen penjualan 

yang dipilihnya dan tentunya juga didukung oleh citra baik dari agen-

agen tersebut; (5) Keputusan tentang jumlah produk, pembelian 

mungkin dilakukan melebihi satu unit, konsumen akan menentukan 
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seberapa banyak akan membeli produk tersebut dan perusahaan harus 

menyediakan produk dalam jumlah yang cukup sesuai dengan 

kebutuhan konsumen; (6) Keputusan tentang waktu pembelian, 

konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan suatu produk 

akan dibeli yang dipengaruhi oleh waktu dan bagaimana konsumen 

dalam memperoleh dan membelanjakan uang yang dimilikinya; dan 

(7) Keputusan cara pembayaran, konsumen harus mengambil metode 

atau cara pembayaran produk yang akan dibeli, apakah secara cash 

atau dengan transfer. 

2.1.12. Indikator Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan 

dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh 

dari kegiatan-kegiatan sebelumnya (Sofjen Assauri, 2004: 141). 

Adapun indikator keputusan pembelian adalah (Kanisius Waro Wanda, 

2015): 

1. Tertarik pada suatu produk 

2. Melakukan pemelian ulang 

3. Selalu membeli di tempat  

2.2. HasilPenelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernahjjdilakukan sebelumnya sangat penting untuk 

diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan 

serta informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu: 
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Tabel 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Referensi / Judul 

Jurnal 

Variabel  Hasil Penelitian 

1 Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian 

Pada Toko Fashion Di 

Jejaring Sosial 

Facebook  

(Survei pada 

Konsumen Toko 

Fashion di Jejaring 

Sosial Facebook yang 

berlokasi di Indonesia)  

(Eunike Verina  

Edy Yulianto  

Wasis A. Latief, 2012) 

Independen: 

atmosfer, 

produk, 

harga, 

promosi, 

pelayanan, 

kepercayaan, 

dan 

karakteristik 

konsumen 

Dependen: 

keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel 

atmosfer, produk, harga, promosi, 

pelayanan, kepercayaan, dan 

karakteristik konsumen secara 

simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada toko 

fashion di jejaring sosial 

Facebook. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai signifikan kurang dari 

0,05 yaitu sebesar 0,000. Secara 

parsial yang berpengaruh positif 

dan signifikan adalah variabel 

atmosfer, promosi, kepercayaan, 

dan karakteristik 

konsumen.Variabel produk, harga, 

dan pelayanan berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan.Variabel 

yang berpengaruh paling dominan 

adalah variabel karakteristik 

konsumen dengan signifikan 

0.000. 

2 Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk, Dan 

Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Kecap Manis Merek 

Bango (Studi Kasus 

Pada Ibu Rumah 

Tangga Di Komplek 

Villa Mutiara Johor Ii 

Dan Taman Johor 

Mas) Nurlisa Fivi 

Rahmatus 

Sofiyah:2014) 

Independen: 

Harga, 

kualitas 

produk dan 

citra 

Dependen: 

keputusan 

pembelian 

Berdasarkan hasil analisis 

data secara parsial kualitas produk 

dan citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian kecap manis 

merek Bango pada ibu rumah 

tangga di Komplek Villa Mutiara 

Johor II dan Taman Johor Mas. 

Sedangkan harga berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

kecap manis kecap Bango pada ibu 

rumah tangga di Komplek Villa 

Mutiara Johor II dan Taman Johor 

Mas 

3 Analisa pengaruh 

harga, promosi, dan 

pelayanan 

Terhadap keputusan 

pembelian 

Independen: 

harga, 

promosi, dan 

pelayanan 

Dependen: 

Hasilanalisis regresi sederhana 

menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

sebesar 19%, sedangkan variabel 
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No Referensi / Judul 

Jurnal 

Variabel  Hasil Penelitian 

“Studi Pemasaran 

Online Melalui 

Jejaring Sosial 

Facebook “Perawatan 

Wajah”) 

(Wahyu Nurul 

Faroh:2017) 

keputusan 

pembelian 

 

promosi memilikinilai pengaruh 

sebesar 50,4% dan variabel 

pelayanan memiliki nilai pengaruh 

sebesar 69,4%. Sedangkan Hasil 

analisis regresi berganda diperoleh 

nilai koefisien determinasi(R2) 

sebesar70,6%. Dapat 

disimpulkanterdapat 

pengaruhvariabelX1(harga), X2 

(promosi) dan X3 (pelayanan) 

terhadap variabel Y (keputusan 

pembelian) dimanapengaruhnya 

adalah positif 

4 Pengaruh kualitas 

pelayanan, harga, dan 

promosi terhadap 

Keputusan pembelian 

pada dewi hijab 

(Miftakul Janah:2017) 

Independen: 

kualitas 

pelayanan, 

harga, dan 

promosi 

Dependen: 

Keputusan 

pembelian 

 

Hasil dalam penelitianini 

menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikanterhadap 

keputusan pembelian pada online 

shop Dewi Hijab Surabaya, harga 

mempunyaipengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada online shop Dewi 

HijabSurabaya, promosi 

mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusanpembelian pada online 

shop Dewi Hijab Surabaya, dan 

promosi merupakan variabel 

yangberpengaruh dominan. 

5 Analisa pengaruh 

harga, promosi dan 

viralMarketing 

terhadap keputusan 

pembelian pada 

"online shop" s-nexian 

melalui facebook 

(Novia Ristania Jerry 

S. Justianto:2012) 

Independen: 

harga, 

promosi dan 

viral 

Marketing 

Dependen: 

keputusan 

pembelian 

Hasil dari penelitian ini terdapat 

pengaruh dari variabel 

harga,promosi dan viral marketing 

berpengaruh secara positif 

terhadapkeputusan pembelian 

melalui “Online Shop” S-Nexian. 

Viralmarketing merupakan 

variabel yang memiliki kontribusi 

paling besar.Melalui penelitian ini, 

diharapkan bahwa penggunaan 

Facebooksebagai sarana untuk 

mempromosikan program” Online 

ShopSnexiandapat terus 

ditingkatkan, karena dengan 

demikian setiappromosi yang 
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H1 

H2 

H3 

No Referensi / Judul 

Jurnal 

Variabel  Hasil Penelitian 

dilakukan dapat langsung diterima 

dan ditanggapisecara cepat oleh 

para konsumen 

Sumber:Verina dkk., (2012), Ristania dan Justianto (2012), Nurlisa dan Sofiyah 

(2014), Janah (2017), Faroh (2017) 

2.1.Kerangka Penelitian Teoritis 

Model penelitian yang akan di kembangkan pada penelitian ini 

mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang 

telah di uraikan pada sub bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

   : Uji secara parsial 

 : Uji secara simultan 

 

H4 

Kualitas 

produk(X1) 

 

Harga  (X2) 

 

Kualitas 

Pelayanan (X3) 

 

 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

 

Sumber : Analisa Peneliti (2020) 
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Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui 

pengaruh produk, harga dan pelayananbaik secara parsial (individu) maupun 

simultan (bersama-sama). Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah 

produk, harga dan pelayanan.Sedangkan variabel dependen (Y) adalah 

keputusan pembelian. Semakin baik produk, harga dan pelayananpada sebuah 

pemasaran maka akan semakin baik keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh masyarakat. 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

Pengembangan hipotesis akan menjelaskan hipotesis penelitian, 

sebagai bagian yang akan diuji dan dibuktikan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Hubungan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

Pada dasarnya produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh 

produsen pada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

(need and wants). Produk bisa berbentuk barang (sesuatu yang berujud 

atau tangible), yaitu sesuatu yang berbentuk fisik yang dihasilkan dari 

proses produksi pada suatu organisasi atau perusahaan. Disamping itu, 

produk juga bisa berupa jasa (sitanya non-fisik atau intangible). Perlu 

ditekankan juga bahwa konsumen tidak hanya membeli produk sekedar 

memuaskan kebutuhan (need), akan tetapi juga bertujuan memuaskan 

keinginan (wants). Sebagai contoh orang yang membeli mobil, dengan 

model, warna, merek, dan harga tertentu diharapkan dapat mengangkat 

prestisenya. Tjiptono (2007: 103). Nurlisa Fivi Rahmatus 
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Sofiyah:2013)menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa secara parsial 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, Vivil Yazia, (2014) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 

selain itu Amrullah, Pamasang S. Siburian, Saida Zainurossalamia ZA, 

(2016) menyimpulkan bahwa Kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian, sehingga hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H1: Diduga faktor kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian  

2. Hubungan harga terhadapkeputusan pembelian  

Harga merupakan satuan moneter atau ukuranlainnya (termasuk 

barang dan jasa lainnya) yangditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa (Tjiptono, 2000 : 62). 

Dalam keputusanpembelian suatu produk, peran harga sangatlahpenting. 

Karena itu, perusahaan harus mampumenciptakan strategi penentuan harga 

yang tidakhanya memberi keuntungan bagi perusahaan,namun juga 

memuaskan pelanggannya.Miftakul Janah (2017) menjelaskan hasil 

penelitiannya bahwa harga mempunyaipengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada online shop, Kanisius Waro Wanda, 

(2015) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Harga  yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, Nurlisa dan Fivi 

Rahmatus Sofiyah, (2013) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 
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Harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian dan Anugrah 

Janwar Tunis dan Sopa Martina, (2016) menyimpulkan dalam 

penelitiannya bahwa Harga berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian, Suci Dwi Puspita, Taslim, Anita Fitriani, (2015) 

menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Harga  berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian, sehingga hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H2: Diduga faktor harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian  

3. Hubungan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian  

Pelayananmemegang peranan penting dalam keputusan pembelian 

terhadap suatu produk. Menurut (Tjiptono, 2004:145) dengan adanya 

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. Miftakul Janah (2017) menjelaskan hasil 
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penelitiannya bahwa pelayanan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: Diduga faktor kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian  

. 

 


