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TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kondisi Eksisting Penjualan Telkomesl 
 

Perseroan Terbatas Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) sebagai Badan Usaha 

yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi diharapkan mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan (costumer requirement). 

Distributor Telkomsel Gresik berkomitmen untuk selalu memberikan kompetensi 

customer service representative dan kualitas produk yang unggul kepada 

pelanggan sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan dan menciptkan citra 

positif perusahaan. Telkomesl mempunyai beberapa paket salah satunya paket 

data bulk, paket data bulk adalah paket data yang digunakan pengguna Telkomsel 

untuk internetan, sosial media, gaming, ataupun kegiatan lainnya yang 

berhubungan dengan internet. Sedangkan direct selling adalah distributor 

Telkomsel yang langsung berhubungan dengan pelanggan sehingga untuk 

mengetahui voice of user secara langsung. Berdasarkan latar belakang pada bab 1 

kondisi eksisting penjualan Telkomsel sebagai berikut : 
 

Detail Harga Paket 

3 GB Rp. 23.000 

4 GB Rp. 38.000 

7 GB Rp. 63.000 

10 GB Rp. 83.000 

12 GB Rp. 99.000 

25 GB Rp. 149.000 

50 GB Rp. 197.000   
Gambar 2.1 

 
Paket Data Bulk Telkomsel 

 
Berdasarkan gambar 2.1 harga paket bulk Telkomsel Gresik sebagai berikut : 

 
1. Paket 3 GB dengan harga Rp. 23.000, 

 
2. Paket 4 GB dengan harga Rp. 38.000, 

 
3. Paket 7 GB dengan harga Rp. 63.000, 

 
4. Paket 10 GB dengan harga Rp. 83.000, 

 
5. Paket 12 GB dengan harga Rp. 99.000, 

 
6. Paket 25 GB dengan harga Rp. 149.000,  



 

 

7. Paket 50 GB dengan harga Rp. 197,000.  
 

 

Income Paket Data Bulk 
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Gambar 2.2 
 

Data Penjualan Distributor Telkomsel Gresik 2019 
 

 

Berdasarkan data penjualan pada latar belakang pada bulan bulan Oktober 2019 

income penjualan sebesar Rp. 285.000.000,00, pada Bulan November 2019 

income penjualan mengalami penurunan sebesar 7%, dan pada bulan Desember 

2019 income penjualan mengalami penurunan sebesar 1,8%, kesimpulan dari data 

tersebut income penjualan tiga bulan terakhir tahun 2019 mengalami penurunan 

karena persaingan dengan provider lainnya yang menawarkan paket lebih 

bervariasi dan murah. 
 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

kualitas produk, harga, dan Citra produk. Menurut (Lupiyoadi, 2009) mengatakan 

bahwa kualitas produk adalah proses produksi suatu barang, dimana kualitas 

produk yang diberikan oleh perusahaan dapat menciptakan suatu persepsi positif 

dari pelanggan terhadap perusahaan dan menghasilkan suatu kepuasan serta 

loyalitas pelanggan. Kualitas produk dari Telkomsel bulk sendiri adalah jaringan 

4G yang luas mampu menjangkau lokasi yang tidak dapat di jangkau provider 

lainnya, kecepatan internet Telkomsel mampu mengalahkan provider lainnya. 
 

Selain kualitas produk faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian 

adalah harga. Menurut (Alma, 2011) mendefinisikan bahwa : “Harga sebagai nilai 



 

 

suatu barang yang dinyatakan dengan uang”. Harga memiliki dua peranan utama 

dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan 

peranan informasi. Berdasarkan latar belakang harga yang di tawarkan Telkomsel 

bulk sudah cukup terjangkau dengan variasi paket yang di berikan Telkomsel 

bulak dan mampu bersaing engah harga paket yang di tawarkan provider lainnya. 
 

Selain harga faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

Citra Merck. Menurut (Kanuk, 2007) “Citra merek adalah sekumpulan asosiasi 

mengenai suatu merek yang tersimpan dalam benak atau ingatan konsumen”. 

Citra merek Telkomsel bulk di benak pelanggan yaitu kecepatan internet yang 

tinggi dan sinyal yang bagus dan jarang sekali ada trouble di bandingkan dengan 

provider lainnya yang terkadang sinyalnya putus-putus dan sering terjadi trouble 

apabila musim hujan datang. 
 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei ke beberapa 

pelanggan distributor Telkomsel Gresik dengan bantuan pengisian kuesioner yang 

terdiri dari beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan variabel Kualitas 

Produk, Harga, Citra Merek, Dan Keputusan Pembelian. Kemudian data dari 

kuesioner di olah dengan menggunakan program SPSS (Social Product Of Social 

Science) adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisa data 

statistik. 

 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 
 

Iswayati (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, kualitas 

Layanan dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Studi Pada Rumah Makan 

Angkring Mas Boed Semarang” menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualitas produk, kualitas layanan, harga dan tempat terhadap keputusan 

pembelian di Rumah Makan Angkring Mas Boed Semarang. dari hasil analisis 

regresi linier berganda, dinyatakan bahwa seluruh variabel bauran pemasaran 

Kualitas Layanan, Harga, dan Tempat yang ada secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan konsumen memilih rumah makan angkring 

Mas Boed Semarang. 
 

Dharmawan (2016) yang berjudul “Pengaruh Produk, Harga, Promosi, Dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matic Honda Beat Di 



 

 

Kota Semarang” menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

produk, kualitas layanan, harga dan tempat terhadap keputusan pembelian Sepeda 

Motor Matic Honda Beat di Kota Semarang, dari hasil analisis regresi linier 

berganda, dinyatakan bahwa seluruh variabel bauran pemasaran Produk, Harga, 

Promosi, dan Citra Merek yang ada secara simultan berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan konsumen memilih Sepeda Motor Matic Honda Beat Di Kota 

Semarang. 
 

Syaleh (2017) “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Tempat 

Pendistribusian Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha Pada CV. 

Tjahaja Baru Bukittinggi”, menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas produk, kualitas layanan, harga dan tempat terhadap keputusan pembelian 

Sepeda Motor Yamaha Pada CV. Tjahaja Baru Bukittinggi, dari hasil analisis 

regresi linier berganda, dinyatakan bahwa seluruh variabel bauran pemasaran 

Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Haga, Dan Tempat yang ada secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen memilih Sepeda 

Motor Yamaha Pada CV. Tjahaja Baru Bukittinggi. 
 

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah Terdapat 

kesamaan variabel independen yaitu kualitas produk, harga, lokasi dan kesamaan 

variabel Y yaitu keputusan pembelian. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu tidak terdapat variabel 

promosi, dan citra merek pada penelitian yang dilakukan sekarang. Lokasi 

penelitian dilakukan di tempat yang berbeda. 
 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang   
Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Dan Tahun 

 

Iswayani Regresi Linier Hasil   penelitian   menyatakan   bahwa 

(2010) Berganda kualitas produk, kualitas layanan, harga, 

  dan   tempat   berpengaruh   positif   dan 

  signifikan terhadap keputusan pembelian 

  di rumah makan Angkring Mas Boed di 

  Semerang 

Dharmawan Regresi Linier Hasil penelitian menyatakan bahwa produk, 
(2016) Berganda harga,promosi,dancitramerek 

  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

  keputusan  pembelian  motor  matic  honda 

  beta di Kota Semarang 



 

 

Syakeh (2017) Regresi Linier Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas 

 Berganda produk,  harga,  berpengaruh  positif  dan 

  signifikan  terhadap  keputusan  pembelian 

  sepeda  motor  yamaha  pada  CV.  Tjahaja 

  Baru Bukittinggi 
 
 

2.3 Kualitas Produk 
 

Kualitas produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Kualitas produk yang 

ditawarkan dapat berupa barang fisik sebagai contoh disini adalah Smart Phone 

Blackberry, Jasa, orang atau pribadi, tempat, organisasi dan ide. Jadi produk bisa 

berupa manfaat tangible maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. 
 

Kualitas produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau 

konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Kualitas 

produk mencakup lebih dari sekedar barang-barang yang berwujud (tangible). 

Dalam arti luas, produk meliputi objek -objek fisik, jasa, orang, acara, tempat, 

organisasi, ide, atau bauran entitas-entitas entitas ini menurut (Kotler, 2008). 
 

Kualitas produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah 

pasar agar diperhatikan, diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin 

memuaskan atau kebutuhan menurut (Kotler, 2006). Secara konseptual, produk 

adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang ditawarkan sebagai 

usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta 

daya beli pasar (Tjiptono, 2000). 
 

Menurut (Kotler, 2009) untuk mengembangkan sebuah produk, seseorang 

perencana produk perlu memikirkan produk dalam tiga tingkat. Tingkat yang paling 

fundamental yaitu produk inti (core product) yang menjawab pertanyaan akan 

pertanyaan; apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli? Maksudnya disini adalah bisa 

mengungkapkan sebuah harapan atau kebutuhan yang tersembunyi dibalik setiap 

produk dan menjual manfaat-manfaat produk, bukan ciri-cirinya. Tingkatan yang 

kedua adalah produk yang ditambahkan (augmented product) sebagai contoh disini 

ketika ada tambahan jasa pada produk misal garansi, dan sebagainya. Pada 



 

 

tingkatan yang ketiga adalah biasa berupa jasa pelayanan purna jual sehingga 

konsumen benar- benar merasa adanya sebuah pemecahan masalah dalam 

kebutuhan konsumen. 
 

Sedangkan dalam (Tjiptono, 2000) merencanakan penawaran atau produk 

pemasar perlu memahami lima tingkatan produk, yaitu : 
 

1. Produk utama/inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya 

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 
 

2. Produk generic, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 
 

3. Produk harapan (expected product), produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan 

dan disepakati untuk dibeli. 
 

4. Produk pelengkap (augmented product), yakni berbagai atribut produk 

yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga 

dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk 

pesaing. 
 

5. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. 

 
 

2.4 Harga 
 

Harga merupakan salah satu faktor penting dari sisi penyedia jasa untuk 

memenangkan suatu persaingan dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu 

harga harus ditetapkan . Menurut (Ferdinand 2006), harga merupakan salah satu 

variabel penting dalam pemasaran, dimana harga dapat mempengaruhi konsumen 

dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, karena berbagai alasan. 

Alasan ekonomis akan menunjukkan harga yang rendah atau harga terlalu 

berkompetisi merupakan salah satu pemicu penting untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran, tetapi alasan psikologis dapat menunjukkan bahwa harga justru 

merupakan indikator kualitas dan karena itu dirancang sebagai salah satu 

instrumen penjualan sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan. 
 

Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan yang negatif antara harga 

dan kualitas suatu produk, maka mereka akan membandingkan antara produk 



 

 

yang satu dengan yang lainnya, dan barulah konsumen mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk. 
 

(Lamarto, 2008) Istilah harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah 

beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah 

produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga adalah jumlah uang (ditambah 

beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk dan pelayanan (Irawan, 2005). 
 

Harga menurut (Kotler, 2001) adalah sejumlah uang yang ditukarkan 

untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang 

konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan 

suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat 

melakukan pembelian. 
 

Harga merupakan salah satu atribut penting yang dievaluasi oleh konsumen 

sehingga manajer perusahaan perlu benar-benar memahami peran tersebut dalam 

mempengaruhi sikap konsumen. Harga sebagai atribut dapat diartikan bahwa harga 

merupakan konsep keanekaragaman yang memiliki arti berbeda bagi tiap konsumen, 

tergantung karakteristik konsumen, situasi dan produk (Minor, 2002). Dengan kata 

lain, pada tingkat harga tertentu yang telah dikeluarkan, konsumen dapat merasakan 

manfaat dari produk yang telah dibelinya. Dan konsumen akan merasa puas apabila 

manfaat yang mereka dapatkan sebanding atau bahkan lebih tinggi dari nominal uang 

yang mereka keluarkan. 
 

Banyak hal yang berkaitan dengan harga yang melatarbelakangi mengapa 

konsumen memilih suatu produk untuk dimilikinya. Konsumen memilih suatu 

produk tersebut karena benar-benar ingin merasakan nilai dan manfaat dari 

produk tersebut, karena melihat kesempatan memiliki produk tersebut dengan 

harga yang lebih murah dari biasanya sehingga lebih ekonomis, karena ada 

kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari pembelian produk tersebut, atau 

karena ingin dianggap konsumen lain bahwa tahu banyak tentang produk tersebut 

dan ingin dianggap loyal. 
 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli yaitu: 



 

 

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian dengan adanya 

harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang atau jasa. 

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, 

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 
 

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik” 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan 

untuk menilai faktor produksi atau manfaatnya secara objektif. Persepsi 

yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan 

kualitas yang tinggi. (Tjiptono, 2008). 

 
 

2.5 Citra Merek 
 

Keterkaitan konsumen pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada 

banyak pengalaman atau penampakan untuk mengomunikasikannya sehingga akan 

terbentuk citra merek (brand image). Citra merek yang baik akan mendorong untuk 

meningkatkan volume penjualan dan citra perusahaan. Citra merek dapat dianggap 

sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah 

merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk 

pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada Pendapat (Kotler, 2007) dimana 

“Brand Image adalah himpunan keyakinan konsumen mengenai berbagai merek”. 
 

Intinya Brand Images atau Brand Description, yakni deskripsi tentang asosiasi 

dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Dari sebuah produk dapat lahir 

sebuah brand jika produk itu menurut persepsi konsumen mempunyai keunggulan 

fungsi (functional brand), menimbulkan asosiasi dan citra yang diinginkan 

konsumen (image brand) dan membangkitkan pengalaman tertentu saat konsumen 

berinteraksi dengannya (experiental brand). Citra produk dan makna asosiasi 

brand dikomunikasikan oleh iklan dan media promosi lainnya, termasuk public 

relation dan event sponsorship. Iklan dianggap mempunyai peran terbesar dalam 

mengomunikasikan citra sebuah brand dan sebuah image brand juga dapat 



 

 

dibangun hanya menggunakan iklan yang menciptakan asosiasi dan makna 

simbolik yang bukan merupakan ekstensi dari fitur produk. Penting untuk dicatat 

bahwa membangun sebuah brand tidak hanya melibatkan penciptaan perceived 

difference melalui iklan. 
 

Sering terjadi kesalahpahaman bahwa sebuah brand dibangun semata – mata 

menggunakan strategi periklanan yang jitu untuk menciptakan citra dan asosiasi 

produk yang diinginkan. Memang iklan berperan penting dalam membangun 

banyak merek terutama yang memang di deferensiasikan atas dasar citra produk 

akan tetapi, sebuah image brand sekalipun harus didukung produk yang 

berkualitas, strategi penetapan harga yang tepat untuk mendukung citra yang 

dikomunikasikan melalui iklan produk tersebut. Merek merupakan nama, istilah, 

tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut 

produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi 

terhadap produk pesaing. Merek sendiri digunakan untuk beberapa tujuan yaitu: 
 

1. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Ini akan 

memudahkan konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat 

melakukan pembelian uang. 
 

2. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 
 

3. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 
 

4. Untuk mengendalikan pasar. 
 

Ada enam makna yang bisa disampaikan melalui suatu merek menurut Kotler, 

(2006), yaitu: 
 

1. Atribut Sebuah merek menyampaikan atribut-atribut tertentu. 
 

2. Manfaat Merek bukanlah sekedar sekumpulan atribut, karena yang dibeli 

adalah manfaat, bukanlah atribut. Atribut harus diterjemahkan ke dalam 

manfaat-manfaat fungsional dan/atau emosional. 
 

3. Nilai – Nilai Merek juga menyatakan nilai-nilai produsennya. 
 

4. Budaya Merek juga mungkin mencerminkan budaya tertentu. 
 

5. Kepribadian Merek juga dapat memproyeksikan kepribadian tertentu. 



 

 

6. Pemakaian Merek memberi kesan mengenai jenis konsumen yang 

membeli produk. 
 

Merek memegang peranan penting dalam pemasaran. Ada perbedaan yang cukup 

besar antara produk dan merek (Aaker, 2005). Produk hanyalah sesuatu yang 

dihasilkan pabrik. Sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. 

Bila produk bisa dengan mudah ditiru pesaing, maka merek selalu memiliki 

keunikan yang relatif sukar dijiplak. Merek berkaitan erat dengan persepsi, 

sehingga sesungguhnya persaingan yang terjadi antar perusahaan adalah 

pertarungan persepsi dan bukan sekedar pertarungan produk. 

 
 

2.6 Keputusan Pembelian 
 

Keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk pada dasarnya erat 

kaitannya dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan unsur 

penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk yang perlu diketahui oleh 

perusahaan, karena perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui mengenai apa 

yang ada dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang, dan 

setelah melakukan pembelian produk tersebut. 
 

Adanya kecenderungan pengaruh kualitas produk, harga dan promosi 

terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut, 

mengisyaratkan bahwa manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan aspek 

perilaku konsumen, terutama proses pengambilan keputusan pembeliannya. 

keputusan pembelian, umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan 

seseorang. Kelima peran tersebut meliputi (Tjiptono, 2008): 
 

1. Pemrakarsa (Initiator) 
 

Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan 

yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang 

atau jasa tertentu. 

 
 
 
 

2. Pemberi Pengaruh (Influencer) 
 

Orang yang memberi pandangan, nasihat atau pendapat sehingga dapat 

membantu keputusan pembelian. 



 

 

3. Pengambil Keputusan (Decider) 
 

Orang yang menetukan keputusan pembelian apakah jadi membeli, apa 

yang dibeli, bagaimana cara membeli atau dimana membelinya. 
 

4. Pembeli (Buyer) 
 

Orang yang melakukan pembelian secara aktual. 
 

5. Pemakai (User) 
 

Orang yang mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang telah 

dibeli. 
 

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 

(Assauri, 2004). Keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian 

masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan 

dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian (Handoko, 2000). 
 

Sedangkan menurut (Kotler, 2000), yang dimaksud dengan keputusan 

pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa 

atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian sumber-

sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku 

setelah pembelian. 
 

Pengertian keputusan pembelian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian adalah perilaku pembelian seseorang dalam menentukan 

suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah 

pembelian. 

 
 
 

 

2.7 Hubungan Antar Variabel 
 

2.7.1 Hubungan Variabel Kualitas Produk Terhadap Keputusan 
 

Pembelian 



 

 

Suatu perusahaan yang mengetahui hal tersebut, tentu tidak hanya menjual 

produk itu sendiri, tetapi juga manfaat dari produk tersebut dimana pada 

akhirnya hal tersebut membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan 

karena akan berpengaruh pada keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. (Kottler, 2000) menyatakan bahwa pencapaian kualitas yang baik 

bagi suatu perusahaan dibutuhkan beberapa ukuran untuk merumuskan 

kebijakan mengenai kualitas produk yaitu : 
 

1. Fungsi Barang 
 

Mempengaruhi kepuasan konsumen, maka harus memproduksi barang 

yang mutunya sesuai dengan fungsi serta kegunaannya, daya tahannya, 

peralatannya dan kepercayaannya. 
 

2. Wujud Luar Seperti Bentuk, Warna Dan Susunannya 
 

Bila wujud luar dari barang tersebut tidak menarik meskipun kualitas 

barangnya baik maka belum tentu konsumen tertarik. 
 

3. Biaya Barang 
 

Pada umumnya biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan 

mutu suatu barang tersebut. Menurut (Giffen, 2002) ada beberapa 

tahapan untuk mengelola kualitas suatu produk : 
 

a. Perencanaan Kualitas 
 

b. Mengorganisasi Untuk Kualitas 
 

c. Pengarahan Untuk Kualitas 
 

d. Pengendalian Untuk Kualitas 
 

 

2.7.2 Hubungan Variabel Harga Terhadap Keputusan Pembelian 
 

Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang (Alma, 2011). 

Penentuan harga ini merupakan salah satu keputusan yang penting bagi 

manajemen. Menurut (Euis, 2012) melihat faktor harga adalah yang paling kuat 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, maka disarankan untuk tetap 

mempertahankan kualitas harga dalam arti harga menetapkan harga jual barang 

yang lebih murah dari toko lain dengan tidak mengesampingkan kualitas barang 

yang dijual. Menurut (Kotler, 2009), perusahaan akan mengejar salah satu dari 

enam tujuan utama penetapan harga, yaitu : 



 

 

1. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 
 

2. Mencapai laba maksimum. 
 

3. Pertumbuhan penjualan. 
 

4. Mencapai target pengembalian investasi. 
 

5. Mencegah atau mengurangi persaingan 
 

6. Skimming pasar maksimum. 
 

 

2.7.3 Hubungan Variabel Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 
 

Menurut (Wicaksono, 2007) mengemukakan pentingnya pengembangan citra 

merek dalam keputusan pembelian. Brand image yang dikelola dengan baik 

akan menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi: 
 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian. 
 

2. Memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat simbolis 

lebih dari fungsi-fungsi produk. 
 

3. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. 
 

4. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. Menciptakan kesan 

menjadi salah satu karateristik dasar dalam orientasi pemasaran modern 

yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan merek yang kuat. 

Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk menciptakan 

image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan menjadikan 

motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk (Vranesevic, 

2003). 


