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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Tinjauan Pustaka 

 

Menurut Creswell (2016, hlm. 4) Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur 

adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya.  Tinjauan 

pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu: menginformasikan kepada 

pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang 

dilakukan pada saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang 

ada, dan telah mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. 

 

II.1.1 Teori Manajemen Pemasaran 

 

“Marketing is an organizational function and a set of process for creating, 

communicating and delivering value to customers and for managing customers 

relationship in ways that benefit the organization and its stakeholders” 

(AMA,xThe AmericanxMarketing Association dalam Limakrisna, 2017, hlm. 4) 

Kotler dan Keller dalam Limakrisna (2017, hlm. 5) mengemukakan bahwa 

manajemenXpemasaran merupakan proses perencanaanXdan pelaksanaan 

pemikiran,xpenetapan   harga,xpromosi   sertaxpenyaluran    gagasan,xbarang   

dan jasa untukxmenciptakan pertukaranxyang memuaskanxtujuan-tujuan 

individuxdan organisasi. 

Berdasarkanxteori diatas,xmaka peneliti menyimpulkan bahwa manajemen 

pemasaranxadalah segala proses yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran 

dari awal menganalisa, perencanaan, megatur (pelaksanaan), dan pengawasan 

serta pengendalian kegiatan pemasaran. Tujuan akhir dari adanya proses 

pemasaran ialah untuk mendapatkan minat konsumen yang dapat dikonversi 

menjadi sebuah penjualan produk. 
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II.1.2 Keputusan Pembelian 

 

Schiffman-Kanuk dalam Firmansyah (2018, hlm. 25) menyatakan bahwa 

keputusan   sebagai  seleksi   terhadap  dua   pilihan  alternatif    atau  lebih, 

dengan  kata   lain  ketersediaan   pilihan  yang   lebih  dari   satu  merupakan 

suatu keharusan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Kotler (2012, hlm 188) proses keputusan pembelian konsumen 

terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum sampai 

pada keputusan pembelian dan selanjutnyaxpascaxpembelian. 

Keputusan pembelian didefinisikanxsebagai suatuxpemilihan  tindakan 

dari dua atau lebihxpilihan alternatif.xDengan kataxlain, orangxyang mengambil 

keputusanxharus mempunyaixsatu pilihanxdari beberapaxalternatif yang  ada.  

Bila seseorangxdihadapkan padaxdua pilihan,xyaitu membelixdan tidakxmembeli, 

dan kemudianxdia memilihxmembeli, makaxdia adaxdalam posisixmembuat  

suatu keputusanxpembelian (Sudaryono,x2014, hlm.x208) 

 
 

II.1.2.1 Tahapan Proses Keputusan Pembelian 

 

KotlerXdan KellerX(2012, hlm. 166) membagiXproses pengambilan 

keputusanxmembeli menjadixlima tahap, sebagaixberikut : 

1. PengenalanxMasalah 

Prosesxpembelian dimulaixketika pembeli mengenali masalahxatau 

kebutuhan.xKebutuhan tersebutxdapat dicetuskanxoleh rangsangan 

internal (kebutuhanxumum seseorang)xatau eksternalx(rangsangan 

darixpihak luar misalnyaxiklan). 

2. PencarianxInformasi 

Konsumen yang terangsangxkebutuhannya akanxmulai terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Konsumen dalam tahap ini dapat 

dibagi menjadi dua level. Pertama, penguatan perhatian. Level ini 

menunjukan situasi pencarian bersifat lebih ringan, hanya sekedar lebih 

peka pada informasi produk. Kedua, aktif mencari informasi. Konsumen 

akan lebih aktif untuk mencari informasi melalui bahan bacaan, 



10 

 

Fachrul Arhinza, 2020 

PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TEH 

BOTOL SOSRO (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI WILAYAH JAKARTA SELATAN) 

UPN Veteran Jakara, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Manajemen 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]  

menelpon teman maupun mengunjungi toko untuk mempelajari suatu 

produk atau jasa. 

3. Evaluasi alternatif 

Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang digunakan oleh semua 

konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. 

Beberapa konsep dasar akan dapat membantu pemahaman terhadap proses 

evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda dalam memberikan manfaat untuk 

memuaskan kebutuhan. 

4. KeputusanxPembelian 

Saat melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat mengambil lima 

sub keputusan yaitu merek, dealer, kuantitas, waktu dan metode. 

Melakukan pembelian produk sehari-hari, keputusan yang diambil lebih 

kecil. Beberapa kasus menunjukan konsumen bisa mengambil keputusan 

untuk tidak secara formal mengevaluasi setiap merek. 

5. PerilakuxPasca Pembelianx 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena 

memprhatikan fitur-fitur tertentu yang menggangu atau mendegar hal yang 

menyenangkan tentang merek lain. Komunikasi pemasaran harus 

memasok keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen 

dan membantu dia nyaman dengan merek. Tugas pemasar tidak berakhir 

begitu saja ketika produk dibeli. Pemasar harus memantau kepuasan pasca 

pembelian, tindakan pascapembelian dan pemakasian produk 

pascapembelian. Beberapa situasi pembelian ditandai dengan keterlibatan 

konsumen yang rendah tetapi perbedaan merek bersifat nyata. Disini 

konsumen dilihat banyak melakukan peralihan merek. 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
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II.1.2.2 Peran Dalam Suatu Keputusan Pembelian 

 

Sudaryono (2014, hlm. 212) mengemukakan bahwa kita dapat 

membedakan    lima  peran    yang  dimainkan    orang  dalam     suatuh  

keputusan pembelian (Abdullah & Tantri), yaitu : 

1. Pencetus ide, yaitu seseorang yang pertama kali mengusulkan ide untuk 

membeli suatu produk atau jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh, yaitu seseorang yang pandangan atau pendapatnya 

mempengaruhi keputusanxpembelian. 

3. Pengambil keputusan, yaituxseseorang yang memutuskan setiap 

komponen dalamxkeputusan pembelian :xapakah membeli, apa yang 

dibeli, bagaimanaxmembeli atauxdimanaxmembeli. 

4. Pembeli,xyaitu seseorangxyang melakukanxpembelian yangxsebenarnya. 

5. Pemakai,xyaitu seseorangxyang mengkonsumsixatau menggunakan 

produk atauxjasaxtersebut. 

 
II.1.2.3 IndikatorxKeputusan Pembelianx 

 

MenurutxKotler dan Keller (2012, hlm. 497) terdapat enamxindikator 

keputusanxpembelian, yaitux: 

1. PemilihanxProduk (Product Choice) 

Konsumenxmenentukan produkxmana yangxakan dibelixdanxkonsumen 

akanxmembeli produkxyang memilikixnilaixbaginya. 

2. PemilihanxMerek (Brand Choice) 

Konsumenxharus menentukanxmerek manaxyang akanxdibeli karena 

setiapxmerek memilikixperbedaanxtersendiri. 

3. PemilihanxSaluran Pembelianx(DealerxChoice) 

Konsumen harus mengambilxkeputusan tentang penyalur  mana  yang 

akan dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan 

penyalur, dapat dikarenakan faktor lokasi  yang  dekat,  harga  yang 

murah, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, dan 

keleluasaan tempat. 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
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4. Penentuan Waktu Pembelian (Purchasing Timing) 

Keputusan  konsumen dalam  pemiilihan waktu pembelian dapat berbeda-

beda. 

5. Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. 

6. Metode Pembayaran 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaranxyang 

akanxdilakukan dalam pengambilan keputusanxkonsumen menggunakan 

produkxatauxjasa. 

 
Sementara Sudaryono (2014, hlm 226) menyatakan keputusan untuk 

membelixyang diambilxoleh pembelianxitu sebenarnyaxmerupakan kumpulan 

dari sejumlahxkeputusan. Setiapxkeputusan membelixmempunyai suatuxstruktur 

yang mencakup beberapa komponenxatau indikator,xdiantaranya : 

1. Keputusanxtentang jenisxproduk, dimanaxkonsumen dapatxmengambil 

keputusanxuntuk membeli suatu produk tertentu atauxmenggunakan 

uangnyaxuntuk tujuanxlainnya. 

2. Keputusanxtentang bentukxproduk. Konsumen dapat mengambil 

keputusan untukxmembeli bentukxsuatu produkxtertentu yang 

berhubungan dengan ukuran, corak, motif dan lain-lain. 

3. KeputusanXtentang merek.XKonsumen harusXmengambil keputusan 

tentangxmerek manaxyang akanxdibeli karenaxsetiap merekxmemiliki 

perbedaanx- perbedaanxtersendiri. 

4. Keputusanxtentang penjualan.xKosumen harusxmengambil keputusan 

dimana produk tersebutxakan dibelixdan pengecerxharus mengetahui 

bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 

5. Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen  dapat  mengambil 

keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada  

suatu saat. 

6. Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat mengambil 
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keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian. 

7. Keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen harus mengambil 

keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli, 

apakah secara tunai maupun cicilan. 

 
Berdasarkan teori diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa keputusan 

pembelian adalah suatu aksi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk 

memutuskan    dalam  membeli    sesuatu  produk     atau  jasa     yang  dipilih  

dari berbagai pilihan yang dibuatxsebelumnya, atau tidak memilih  untuk  

membeli produk tersebut. 

 
II.1.3 KualitasxProduk 

 

KualitasxProduk merupakanxsalah satuxvariabel yang di teliti dalam 

penelitian ini, untuk lebih jelasnya akan di uraikan tentang pengertianxkualitas 

produk,xfaktor-faktor yangxmempengaruhi kualitasxproduk, dan dimensixkualitas 

produk. 

 
II.1.3.1 Pengertian KualitasxProduk 

 

Oentorox(2012, hlm. 128), mengungkapkan bahwa kualitasxproduk 

menunjukanxsuatu ukuranxmengenai ketahanan suatu produk yang dilihat dari 

lamanya penggunaan dari produk tersebut, hingga sampai kapan produk tersebut 

dapat bertahan, produk tersebut dapat dipercaya, ketepatanxproduk, mudah 

menggunakanxatau mengoperasikanxdan melakukanxpemeliharaan serta atribut 

lain yangxbernilai. 

MenurutxKotler danxKeller (2009,xhlm. 143),xkualitas produk adalah 

kemampuan suatu produkXuntuk memberikanXhasil yangXsesuai harapan 

pelanggan atau bahkan melebihi darixapa yang diharapkan oleh pelanggan. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013, hlm.15), menjelaskan bahwa produk 

mempunyai lima tingkatan, yaitu : 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
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1. Manfaat inti 

Yaitu manfaat yang palingmendasar dari  produk  yang  ditawarkan 

penjual kepada konsumen. 

2. Produk dasar 

Yaitu bentuk dasar dari produk yang bisa dirasakan oleh panca indra 

manusia. 

3. Produk yang diharapkan 

Yaitu serangkaian atribut produk dengan diikuti dondisi yang diharapkan 

serta disetujui pembeli ketika konsumen melakukan pembelian terhadap 

suatu produk. 

4. Produk yang ditingkatkan 

Yaitu suatu produk yang menjadi pembeda antara produk  yang  

ditawarkan olehxsuatu perusahaanxdengan produkxyang ditawarkan oleh 

para pesaingnya. 

5. Produkxpotensial 

Yaituxsuatu kemungkinan tambahan danxperubahan yangxdidapatkan 

suatuxproduk dimasa yang akanxdatang. 

 
II.1.3.2 Faktorx- faktorxyang MempengaruhixKualitas Produkx 

 

Kulitas produkxsecara langsung dipengaruhi olehx9 bidangxatau 9xM. 

padaxmasa sekarangxini industri disetiap bidangxbergantung  padaxsejumlah 

besar kondisixyang membebanixproduksi melaluixsuatu caraxyang tidakxpernah 

dialami dalamxperiode sebelumnya.x(Feigenbaum,2000) 

1. Marketx(Pasar) 

Jumlahxproduk baruxnaik yangxditawarkan di pasar terusxbertumbuh 

padaxlaju yangxeksplosif. Konsumenxdiarahkan untukxmempercayai 

bahwaxada sebuahxproduk yangxdapat memenuhixhampir setiap 

kebutuhan.xPada masaxsekarang konsumenxmeminta danxmemperoleh 

produkxyang lebihxbaik memenuhixini. Pasarxmenjadi lebih besar ruang 

lingkupnya dan secaraxfungsional lebihxterspesialisasi di dalam barang 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
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yang ditawarkan. Dengan bertambahnya perusahaan, pasar menjadi 

bersifat international dan  mendunia.  Akhinya  bisnis  harus  lebih 

fleksibel dan mampu berubah arah dengan cepat. 

2. Money (Uang) 

Meningkatnya persaingan dalam banyak bidang bersamaan dengan 

fluktuasi ekonomi dunia telah menurunkan batas (margin) laba. Pada 

waktu yang bersamaan, kebutuhan akan otomatisasi dan pemkanisan 

mendorong pengeluran biaya yang besar untuk proses dan perlengkapan 

yang baru. Penambahan investasi pabrik, harus dibayar melalui naiknya 

produktivitas, menimbulkan kerugian yang besar dalam memproduksi 

disebabkan oleh barang afkiran dan pengulang kerjaan yang sangat serius. 

Kenyataan ini memfokuskan perhatian pada manajer pada bidang biaya 

kualitas sebagai salah satu dari “titik lunak” tempat biaya operasi dan 

kerugian dapat diturunkan untuk memperbaiki laba. 

3. Managemenx(Manajemen) 

Tanggung jawab kualitas telah didistribusikan antar beberapa kelompok 

khusus. Sekarang bagian pemasaran melalui fungsi perencanaan 

produknya, harus membuat persyaratan produk. Bagian perencangan 

bertnggung jawab merancang produk yang akan memenuhi persyaratan 

itu. Bagian produksi mengembangkan dan memprbaiki kembali proses 

untuk memberikan kemampuan yang cukup dalam membuat produk sesuai 

dengan spesifikasi rancangan. Bagian pengendalin kualitas merencanakan 

pengukuran kulitas pada seluruh aliran proses yang menjamin bahwa hasil 

akhir memenuhi persyaratan kualitas dan kualitas pelayanan, setelah 

produk sampai pada konsumen menjadi bagian yng penting dari paket 

produk total. Hal ini telah menambah beban menjemen puncak khususnya 

bertambahnya kesulitan dalam mengalokasikan tanggung jawab yang tepat 

untuk mengoreksi penyimpangan dari standar kualitas. 

4. Men (Manusia) 

Pertumbuhan yang cepat dalam pengetahuan teknis dan menciptakan 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
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seluruh bidang baru seperti elektronika computer menciptakan suatu 

permintaan yang besar akan pekerja dengan pengetahuan khusus. Pada 

waktu yang sama situasi ini menciptakan permintaan akan ahli teknik 

system yang akan mengajak semua bidang spesialisasi untuk bersama 

merencanakan, menciptakan dan mengoperasikan berbagai system yang 

akan menjamin suatu hasil yang diinginkan. 

5. Motivation (Motivasi) 

Penelitian tentang motivasi manusia menunjukan bahwa sebagai hadiah 

tambahan uang. Para pekerja masa kini memerlukan sesuatu yang 

memperkuat keberhsilan di dalam pekerjaan mereka dan pengakuan bahwa 

mereka secara pribadi memerlukan sumbangan atas tercapainya 

sumbangan atas tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini membimbing 

kearah kebutuhan yang tidak ada sebelumnya yaitu pendidikan kualitas 

dan komunikasi yang lebih tentang kesadaran kualitas. 

6. Materialx(Bahan) 

Disebabkan oleh biaya produksi dan persyaratan kualitas, para ahli teknik 

memilih bahan dengan batasan yang lebih ketat dari pada sebelumnya. 

Akibatnya spesifikasi bahan menjadi lebih ketat dan keanekaragaman 

bahan menjadi lebih besar. 

7. Machinexand Mecanizationx(Mesin danxMekanik) 

Permintaan perusahaan untuk mencapai penurunan biaya dan volume 

produksi untuk memuaskan pelanggan telah terdorong penggunaan 

perlengkapan pabrik yang menjadi lebih rumit dan tergantung pada 

kualitas bahan yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Kualitas yang 

baik menjadi faktor yang kritis dalam memeilihara waktu kerja mesin agar 

fasilitasnya dapat digunakan sepenuhnya. 

8. ModernxInformation Metodex(Metode InformasixModern) 

Evolusi teknologi komputer membuka kemungkinan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengambil kembali,  memanipulasi 

informasi pada skala yang tidak terbayangkan sebelumnya. Teknologi 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
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informasi yang baru ini menyediakan cara untuk mengendalikan mesin dan 

proses selama proses produksi dan mengendalikan produk bahkan setelah 

produk sampai ke konsumen. Metode pemprosesan data yang baru dan 

konstan memberikan kemampuan untuk memanajemeni informasi yang 

bermanfaat,     akurat,     tepat     waktu  dan     bersifat  ramalan  

mendasari keputusan yang membimbing masa depan bisnis. 

9. Mounting Product Requirement (Persyaratan Proses Produksi) 

Kemajuan yang pesat dalam perancangan produk, memerlukan 

pengendalian yang lebih ketat pada seluruh proses pembuatan produk. 

Meningkatnya persyaratan prestasi yang lebih tinggi bagi produk 

menekankan pentingnya keamanan dan kehandalan produk. 

 
II.1.3.3 Dimensi Kualitas Produk 

 

Menurut David Garvinxyang dikutipxVincent Gasperz (Husein,  2005,  

hlm 37), untuk menentukan dimensixkualitas barang,xdapat melalui delapan 

dimensi yaitu : 

1. Performancex(Kinerja) 

Kinerja berkaitanxdengan aspekxfungsional suatuxbarang danxmerupakan 

karakteristik utamaxyang dipertimbangkanxpelanggan dalamxmembeli 

barangxtersebut. 

2. Featuresx(Fitur) 

Fitur merupakan aspekxperformansi yangxberguna untukxmenambah 

fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan 

pengembangannya.xDimensi inixdapat dikatakanxsebagai 

aspekxsekunder. Karenaxperkembangan fiturxini hampirxtidak 

adaxbatasnya sejalan dengan perkembanganxteknologi, makaxfitur 

menjadixtarget paraxprodusen untuk berinovasixdalam upayaxuntuk 

memuaskanxpelanggan. 

3. Realibility (Reabilitas) 

Reabilitas merpakan halXyang berkaitanXdengan probabilitas atau 

http://www.upnvj.ac.id/
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kemungkinanxsuatu barangxberhasil menjalankanxfungsinya setiap kali 

digunakan dalam periodexwaktu tertentuxdan dalam  kondisi  tertentu 

pula.     Dimensi  performance     dan  reliability      sepintas  terlihat   

mirip tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. Reliability lebih 

menonjolkan probabilitas produk gagal menjalankan fungsinya. 

4. Conformance (Kesesuaian) 

Kesesuaian berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap  spesifikasi  

yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

Konfirmasi merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain 

produk dengan karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. 

5. Durability (Ketahanan) 

Ketahanan menjadi suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya 

tahan atau masa pakai barang yang menunjukan suatu pengukuran 

terhadap siklus produk baik secara  teknis  maupun  waktu.produk  

tersebut dikatakan awet kalau sudah  bannyak  digunakan  atau  sudah 

lama sekali digunakan. 

6. Serviceability (Pelayanan) 

Pelayanan merupakan karakteristikxyang berkaitanxdengan kecepatan, 

kompetensi,xkemudahan danxakurasi dalamxmemberikan layanan untuk 

perbaikanxbarang. 

7. Aestbetics (Estetika)x 

Estetika merupakan karakteristikxyang bersifatxsubjektif mengenaixnilai- 

nilaixestetika yangxberkaitan denganxpertimbangan pribadixdan refleksi 

darixpreferensixindividual. 

8. Fitxand finishx(Respon) 

Respon merupakan sifatxsubjektif yangxberkaitan denganxperasaan 

pelangganxmengenai keberadaan produk tersebutxsebagai produkxyang 

berkualitas. 
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Berdasarkan pada uraian definisi dari beberapa ahli mengenaixkualitas 

produk,xdapat disimpulkanxbahwa kualitasxproduk merupakanxkemampuan 

suatu produkxuntuk dapat menghasilkan kinerja yang sesuai atau melebihi 

keinginan dan harapanxkonsumen, sehinggaxkonsumen dapatxmemberikan 

respon yang baik terhadapxproduk tersebut. Adapun dimensi yang digunakan 

dalam peneitian ini adalah kinerja (performance), ketahanan (durability), 

kesesuaian (conformance), reabilitas (reability) dan estetika (aesthetics). 

 

 

II.1.4 Harga 

 

Harga merupakan salah satu variabel yang di teliti dalam penelitian ini, 

untuk lebih jelasnya akan di uraikan tentang pengertian harga, strategi penentuan 

harga, tujuan penetapan harga, dan indikator harga. 

 
II.1.4.1 Pengertian Harga 

 

Setyaningrum (2015, hlm. 63) mendefinisikan bahwa harga adalah satu 

unsur bauran pemasaranxyang dapatxdikendalikan  oleh  perusahaan. 

Penetapan   hargaxsebuah   produkxatau   jasaxmenjadi    salah  satu   

keputusan strategis perusahaanxyang harusxdilakukan denganxtepat karena 

harga akan menentukan penjualanxproduk sekaligus akan 

mempengaruhixpendapatanxperusahaan. 

Tjiptono (2016, hlm. 219) mendefinisikan bahwa hargaxmerupakan 

komponenxyang berpengaruhxlangsung terhadapxlaba perusahaan.xTingkat 

hargaxyang ditetapkanxmempengaruhi kuantitasxyang terjual.xSelain itu, 

secara tidakxlangsung hargaxjuga mempengaruhixbiaya, karenaxkuantitas yang 

terjual berpengaruhxpada biayaxyang ditimbulkanxdalam kaitannyaxdengan 

efisiensi produksi.x 

Kemudian menurut Tjiptono dan Chandra (2017, hlm. 369) menyatakan 

bahwa penetapan harga merupakan aktivitas krusial yangxmenunjang 
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keberhasilanxoperasi organisasixprofit maupunxnon-profit, dimanaxharga itu 

sendiri merupakan satu-satunyaxunsur bauranxpemasaran yangxmendatangkan 

pendapatanxbagixorganisasi. 

Sudaryono (2014, hlm. 226) juga mendefinisikan bahwa harga adalah 

atribut produk atauxjasa yangxpaling seringxdigunakan olehxsebagian besar 

konsumen untuk mengevaluasi produk. Untuk sebagian konsumen Indonesia 

yang masih berpendapatan rendah, harga adalah faktor utama yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan produk ataupun jasa. 

Harga  merupakan    suatu  nilai    tukar  yang     bisa  disamakan 

dengan  uang   atau  barang    lain  untuk    manfaat  yang    diperoleh  dari 

suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu 

tertentu dan tempat tertentu (Delianti Oentoro dalam Sudaryono, 2014, hlm. 

361). 

 
II.1.4.2. Strategi Penentuan Harga 

 

Strategi penentuan harga yang mempengaruhi psikologis konsumen  

adalah sebagai berikut (Deliyanti Oentoro dalam Sudaryono, 2015, hlm. 363): 

1. Prestige Pricing/Harga Prestis, yaitu menetapkan harga yang tinggi 

demi membentuk imagexkualitas produkxatau jasa yang tinggi yang 

umumnya dipakai untukxproduk shoppingxdanxspecially. 

2. OddxPricing/Harga Ganjil,xyaitu menetapkanxharga yangxganjil atau 

sedikitxdi bawahxharga yangxtelah ditentukanxdengan tujuan secara 

psikologisxpembeli akanxmengira produkxyang akan dibeli lebih 

murah. 

3. Multiple-UnitxPricing/HargaxRabat, yaituxmemberikan potongan harga 

tertentuXapabila konsumenXmembeli produkXdalam jumlahXyang 

banyak. 

4. PricexLining/Harga Lini,xyaitu memberikanxcakupan hargaxyang 

berbedaxpada linixproduk yang berbeda. 
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II.1.4.3. Tujuan Penetapan Harga 

 

Menurut Setiyaningrum (2015, hlm. 65) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa tujuan dalam penetapan harga, antara lain : 

1. Berorientasi laba 

a. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

b. Mencapai target laba tertentu 

c. Mencapai laba maksimum 

2. Berorientasi penjualan 

a. Pertumbuhan penjualan 

b. Pertumbuhan pangsa pasar atau mencapai pangsa pasar maksimum 

c. Meraih pasar kelas atas dengan maksimum (Maximum Market 

Skimming) 

3. Beroirentasi persaingan 

a. Dapat menyaingi pesaing 

b. Persaingan bukan harga 

c. Kepemimpinan kualitas produk 

 
 

Sementara Tjiptono (2017, hlm. 376) mengemukakan bahwa terdapat 

enam tujuan penetapan harga, antara lain : 

1. Menawarkan nilai yang lebih baik dibandingkan bentuk produk atau jasa 

pesaing. 

2. Mengingkatkan frekuensi konsumsi. 

3. Melayani segemen yang berorientasi pada harga. 

4. Menawarkan versi produk yang lebih mahal. 

5. Mengalahkan pesaing dalam hal harga. 

6. Menggunakan harga untuk mengindikasikan kualitas tinggi. 

 

 

 
 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


22 
 

Fachrul Arhinza, 2020 

PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TEH 

BOTOL SOSRO (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI WILAYAH JAKARTA SELATAN) 

UPN Veteran Jakara, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Manajemen 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]  

II.1.4.4 IndikatorxHarga 

 

Kotlerxdan Amstrongx(2012, hlm. 52) mengemukakanxbahwaxterdapat 

empatxindikator dalamxpenetapan harga, antara lainx: 

1. Keterjangkauanxharga, dimana harga yangxditawarkan fleksibelxdan 

terjangkauxdengan dayaxbelixkonsumen. 

2. Kesesuaianxharga denganxproduk, dimanaxharga yangxditawarkan 

layakxdengan kualitasxproduk. 

3. DayaXsaing harga, dimanaXharga yangXditawarkan kompetitif 

disbandingxprodukxlain. 

4. Kesesuaianxharga denganxmanfaat, dimanaxharga yangxditawarkan 

kompetitif disbanding produk lain. 

 
Sementara menurut Oentoro (2012, hlm. 150) menyatakan bahwa 

terdapat tiga indikator harga, yaitu : 

1. Harga sesuai manfaat 

Harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga 

tersebut dihubungkan dengan manfaat  yang  dirasakan  atas  barang 

atau jasa. 

2. Perbandingan harga 

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, 

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

 
3. Daya saing harga 

Ketika suatu perusahaanxtelah menetapkanxharga dasar dari suatu 

produk barang atauxjasa makaxperusahaan dapatxmenentukan strategi 

hargaxdengan mempertimbangkanxberbagai faktorxseperti harga 

competitor,xtujuan perusahaanxdan daurxhidupxproduk. 

 
BerdasarkanXteori diatas,Xmaka penelitiXmenyimpulkan bahwa 

pengertianxdari hargaxitu sendirixadalah suatuxnilai nominalxdalam bentuk 
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uangxyang harusxdikeluarkan oleh seseorang untukxmendapatkan  suatu 

produk atauxjasa yangxdiinginkan. Dalamxpenelitian inixindikator 

yangxdigunakan yaitu,XKeterjangkauan Harga,XKesesuaian HargaXdengan 

ProdukXdan KesesuaianxHarga dengan Manfaat. Dimanaxhal tersebutxharus 

mampu dipenuhixoleh perusahaanxagar konsumennya tertarik dan dapat 

menimbulkan      keputusanxpembelian       terhadapxproduk       atauxjasa  

yang ditawarkan. 

 
II.1.5 CitraxMerek 

 

Citra Merek merupakanxsalah satuxvariabel yang di teliti dalam  

penelitian ini, untuk lebih jelasnya akan di uraikan tentang pengertian citra merek, 

elemen citra merek, peranan dan kegunaan merek, dimensi citra merek, dan 

komponen citra merek. 

II.1.5.1 Pengertian Citra Merek 

 

Ali Hasan (2013, hlm. 210) mendefinisikan citra merek sebagai 

serangkaian sifat tangible dan intangible seperti ide, keyakinan, nilai-nilai, 

kepentingan dan firut yang membuatnya menjadi unik. 

Sangadji  dan    Sopiah  (2013,    hlm.  327),    menyatakan    bahwa 

citra  merek  dapat  diartikan  sebagai  suatu  asosiasi  yang  timbul  pada  

benak  konsumen  ketika  konsumen   teringat   oleh   merek  tertentu.   

Asosiasi tersebut dengan mudah timbul dalam bentuk pemahaman yang 

dikaitkan dengan suatu merek. 

 
II.1.5.2 Elemen Citra Merek 

 

Kotler dan Keller (2009, hlm 269) telah mengidentifikasi enam faktor 

penting untuk membimbing pilihan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kumpulan opsi dan menguji opsi bagi audiens, yaitu : 

1. Dapat diingat 

Seberapa mudah elemen merek ini disebut dan diingat, seperti nama dan 
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frasanya. 

2. Memiliki arti 

Idealnya, elemen merek menunjukan sesuatu yang informative dan 

relevant terhadap audiens sasaran, sesuatu yang menolong mereka 

memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak. 

3. Dapat disukai 

Seberapa menarik elemen merek yang diajukan, baik secara visual 

maupun verbal. Apakah gambar sebagai symbol merupakan sesuatu 

yang ditempel masyarakat pada baju, mobil maupun tempat lain. 

4. Dapat dialihkan 

Apakah anda mampu menggunakan elemen merek dengan tuuan 

memperkenalkan produk baru pada kategori yang sama atau berbeda. 

5. Dapat diadaptasi 

Pertimbangan seberapa adaptif elemen merek dimasa mendatang. Ini 

terutama penting ketika menggunakan tokoh sebagai elemen inti merek. 

6. Dapat dilinungi 

Apakah merek tersebut itu mampu melindungi elemen merek secara 

hukum apakah bersifat generic sehingga semua orang akan terkena. 

Meskipun pada awalnya tampak membanggakan adalah penting bagi 

suatu merek untuk memperoleh hasil ciptaannya dan tidak menjadi 

generic. 

 
II.1.5.3 Peranan dan Kegunaan Merek 

 

Kotler dan Keller (2009, hlm. 259), menjelaskan bahwa merek 

mempunyai peran serta keguanaan sebagai berikut : 

1. Merek membantu memudahkan tahap pengenalan dan pencarian 

mengenai suatu produk tertentu. 

2. Merek mempermudah dalam mengendalikan catatan persediaan dan 

catatan akuntansi. 

3. Merek memberikan perlindungan hukum atas kekhasan serta keunikan 
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produk. 

4. Merek melambangkan suatu kelas terhadap kualitas yang dimiliki oleh 

suatu produk, hal ini menyebabkan konsumen akan merasa puas dan 

menimbulkan loyalitas konsumen dengan menggunakan pembelian 

secara berulang. 

5. Merek dapat dijadikan perangkat untuk mengamankan suatu 

keunggulan pada persaingan yang ada di pasar. 

 
II.1.5.4 Dimensi Citra Merek 

 

Adapun dimensixcitra merekxyang diungkapkanxKotler dan Keller 

(2016, hlm. 193) sebagai berikut : 

1. Favorability of Brand Association 

Favorability of Brand Association merupakan segala 

keunggulan  yang  ada  pada   asosiasi  merek   dan  dapat  

menimbulkan rasa  percaya  konsumen  terhadap  manfaat  suatu  

merek, sehingga timbul kesan  konsumen  yang  bersifat  positif 

terhadap merek tersebut. Tujuan dari tiap konsumsi ataupun 

penggunaan yang dilakukan oleh konsumen ialah untuk mendapatkan 

kepuasan akibat terpenuhinya kebutuhan dan keinginan mereka.  

Apabila kinerja produk atau merek melebihi ekspetasi konsumen, maka 

hal tersebut dapat mencapai kepuasan konsumen. 

2. Strength of BrandxAssociation (BrandxStrength) 

Brand    Strength    merupakan    kekuatan  asosiasi    merek  yang  

dapat  diukur      dari  seberapa      kuat  seseorang      dapat  berfikir  

dan memproses mengenai informasixyang melekat pada suatu merek 

yang menjadi bagianxdari citraxmerek suatu produk. 

Ketika  konsumen  dapatxmenjabarkanxarti atau memberi 

kesimpulanxdari informasixyang didapatkanxdari suatu merek, maka 

konsumenxtersebut memilikixasosisasi yang kuat terhadap 

merekxtersebut. 
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3. Uniquenessxof BrandxAssociation (BrandxUniqueness) 

Brand Uniqueness merupakan pengukuranxkeunikan yangxdapat 

ditunjukkanxdengan memberikan penilaian darixhasil  perbandingan 

ciri khasxasosiasi yangxada padaxbenak 

konsumenxdenganxpesaingnya.  Sedangkan  mengenai 

penilaianxlangsung, penilaianxini merupakan hasil darixpertimbangan 

konsumenxatas asosiasixini danxberbeda apaxyang seharusnyaxdimiliki 

olehxsuatu merekxtertentu. 

 
II.1.5.5 Komponen Cita Merek 

 

Sangaji  dan  Sopiah  (2013,  hlm.  328),  menjelaskan  bahwa   

indikator citra merekxadalah jenis-jenisxasosiasi merek,xdan dukungan, 

kekuatan dan keunikan asosiasi merek,xdiantaranya : 

1. Asosiasin Merek (Brand Association) 

Merupakan sekumpulan objek  yang  dihubungkan  dengan  suatu 

merek. Ketika konsumen dapat mengingat berbagai asosiasi tersebut 

dapat disusun dengan sedemikian rupa sehingga membentuk citra 

merek. Asosiasi terhadap merek dibentuk oleh tiga hal, yaitu nilai yang 

dirasakan , kepribadian merek dan asosiasi organisasi dapat dilihat 

sebagai berikut : 

a. Nilai yang dirasakan 

Terdapat lima unsur membentuk nilai yang dirasakan, yaitu kualitas 

produk, harga, kualitas layanan dan kemudahan. 

b. Kepribadian merek 

Kepribadian merek dengan sangat erat kaitannya dengan emosi 

suatu merek, dengan manfaat merek itu sendiri sebagai landasan 

suatu merek memiliki ciri khas tersendiri sehingga memiliki 

pembeda dengan merek kompetitornya. 

c. Asosiasi organisasi 

Pada umumnya konsumen akan mengaitkan sebuat produk dengan 
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perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Asosiasi organisasi 

akan menjadi faktor penting jika organisasi merupakan hal penting 

yang dapat berpengaruh terhadap merek. 

2. Dukungan Asosiasi Merek 

Konsumen memberikan respons terhadap atribut, manfaat, serta 

keyakinan dari suatu merek produk yang didasarkan oleh penilaian 

terhadap produk tersebut. Dengan adanya dorongan asoasiasi merek 

tersebut yang ditujukan dengan persepsi konsumen atas produk yang 

menganggap bahwa produk yang dikonsumsi itu positif dan memiliki 

manfaat bagi konsumen. 

3. Kekuatan Asosiasi Merek 

Setelah mengkonsumsi sebuah produk, konsumen akan teringat oleh 

kesan yang didapatkan dari produk tersebut. Hal tersebut yang membuat 

ingatan konsumen semakin kuat terhadap sosialisasi sebuah merek. 

Kekuatan asosiasi merek ditujukan dengan reputasi danrespon baik dari 

konsumen dan dirasa menambah kepercayaan diri konsumen. 

4. Keunikan Asosiasi Merek 

Apabila suatu produk memiliki diferensiasi dan membentuk ciri khas 

yang membedakan produk tersebut dengan produk lain, maka produk 

tersebut tentu akan selalu diingat pada benak konsumen dan konsumen 

merasa bahwa mereklain tidak akan bisa memuaskan keinginan 

dibandingkan dengan produk tersebut. 

Berdasarkan pada uraian definisi dari beberapa ahli mengenai citra 

merek dapat disimpulkan bahwa citra merek adalah suatu ciri khas yang 

dimiliki oleh merek yang dapat dilihat dari segi nama, logo ataupun desain 

khusus yang dapat membedakan merek satu dengan yang lain, sehingga merek 

tersebut dapat membentuk suatu asosiasi merek pada benak konsumen. 

 
II.1.6 Pengaruh Kualitas ProdukxTerhadap Keputusan Pembelian 

 

Dalamxhasil penelitianxyang dilakukanxoleh Venia Afrilia Sari (2017) 
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disimpulkan bahwaxkualitas produkxberpengaruh secaraxpositif dan secara 

signifikanxterhadap keputusanxpembelian. Selanjutnya dalam penelitianxyang 

dilakukanxoleh Ulva Anastasia dan Yulia Nurendah (2014) disimpulkan bahwa 

thexquality ofxthe productxhas axnegative effectxor noxsignificant effectxon 

consumersxpurchasingxdecisions. Berikutnya dalam penelitianxyangxdilakukan 

olehxBudi Santoso (2017) meyimpulkanxbahwa variable kualitasxproduk tidak 

berpengaruhxterhadap keputusanxpembelianxkonsumen. Selanjutnya menurut 

(Andriansyah et al., 2016) menyatakanxbahwa kualitasxproduk berpengaruh 

signifikanxterhadap variable keputusanxpembelian. 

 
II.1.7 PengaruhxHarga TerhadapxKeputusan Pembelianx 

 

Dalam hasil penelitianxyang dilakukanxoleh Venia Afrilia Sari (2017) 

disimpulkan bahwaxharga berpengaruhxsecara positifxdan secaraxsignifikan 

terhadap keputusanxpembelian. Selanjutnya menurut penelitian  yang 

dilakukan oleh  Yulasmi (2015)Xmenyatakan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut  penelitian 

Budi Santoso (2017) menyatakan bahwa harga  memiliki  pengaruh  positif  

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

II.1.8 Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pemebelian 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Andriansyah et al., 2016) 

disimpulkan bahwa secara parsial variable citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap variable keputusan pembelian. Berikutnya menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Venia Afrilia Sari (2017) menyatakan bahwa citra merek 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ulva Anastasia dan Yulia Nurendah 

(2014) menyatakan bahwa theXbrand imageXhas a positive or significant 

influence on consumerxpurchasingxdecisions. 
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II.1.9 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangkaxpemikiran inixberfungsi untukxmendeskripsikanhxubungan 

antaraxkualitasxproduk, harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian 

konsumen.xAdapun kerangkaxpemikiran yangxdigunakan adalahxsebagai 

berikutx: 

 
Gambar 1 : Kerangka Pemikiran 

II.1.10 Hipotesis 
 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Fungsi dalam 

pengembangan hipotesis ini adalah untuk menemukan variable yang 

berhubungan dalam penelitian. Beberapa penelitian dilakukan untuk 

mengetahui Keputusan Pembelian yang dipengaruhi oleh kualitas produk, 

harga dan citra merek. Dari penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Diduga terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y 

H2 : Diduga terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y 

H3 : Diduga terdapat pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y 

Kualitas 

Produk 

Harga 

Keputusan 

Pembelian 

Citra 
Merek 
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