
 
 

BAB 2 

 

KAJIAN LITERATUR 

2.1 Kajian Deduktif 

2.1.1 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 (Assauri, 1993). 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 (Swastha 

& Handoko, 2000). 

Keputusan membeli merupakan salah satu komponen utama dari perilaku 

konsumen. Keputusan pembelian konsumen merupakan tahap demi tahap yang 

digunakan konsumen ketika membeli barang dan jasa. Dari definisi yang telah 

dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah perilaku 

konsumen yang merupakan proses dalam pengambilan kepuasan untuk membeli barang 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim dipertimbangkan konsumen dalam 

proses pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. Keputuan pembelian adalah segala 

sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk membeli, membuang, dan menggunakan 
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produk dan jasa (Mowen & Minor, 2002). Dalam keputusan pembelian, umumnya ada 

lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Kelima peran tersebut meliputi 

(Tjiptono, 2004): 

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 memberikan pandangan, nasihat, atau pendapat sehingga dapat 

membantu keputusan pembelian. 

3. Pengambil keputusan (decider) Orang yang menentukan keputusan pembelian, 

apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau dimana 

membelinya. 

4. Pembeli (buyer) 

Orang yang melakukan pembelian secara actual. 

5.  Pemakai (user) 

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang 

telah dibeli. 

Adapun tahap – tahap konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian antara 

lain (Kotler, 2005) : 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Rangsangan ini kemudian akan berubah menjadi dorongan. Berdasarkan 
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dorongan yang ada dalam diri konsumen maka konsumenakan mencari objek 

yang diketahui untuk dapat memuaskan dorongan tersebut. 

2. Pencarian informasi 

 

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau 

mungkin tidak mencari informasi yang lebh banyak lagi. Jika dorongan konsumen 

kuat, dan obyek yang dapat memuaskan kebutuhan tersedia, maka konsumen akan 

membeli obyek tersebut. Jika tidak, kebutuhan konsumen itu tingggal 

menggendap dalam ingatannya. Konsumen mungkin tidak berusaha untuk 

memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi 

sehubungandengan kebutuhan itu. Konsumen yang berusaha untuk menghimpun 

informasi lebih banyak dapat dibedakan kedalam dua tingkat, yaitu: 

a. Konsumen yang mencari informasi dalam keadaan sedang-sedang saja atau 

yang disebut perhatian yang meningkat. Dalam hal ini konsumen akan 

menjadi lebih tanggap terhadap informasi tentang produk yang dapat 

memenuhi kebutuhannya. Informasi tersebut antara lain berupa iklan, produk 

serupa yang dibeli teman, danpembicaraan tentang produk tersebut. 

b. Berusaha aktif mencari informasi 

Dalam tingkat ini konsumen mencari bahan bacaan, menanyakan kepada 

teman, dan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan lainnyauntuk menghimpun 

informasi tentang produk. Sumber informasi konsumen terbagi ke dalam 

empat kelompok, yaitu ; 

• Sumber pribadi, yaitu keluarga,teman,tetangga,kenalan. 

• Sumber niaga, yaitu periklanan petugas penjualan, penjual, 

bungkus, dan pameran. 
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• Sumber umum, yaitu media massa, organisasi konsumen. 

• Sumber pengalaman, yaitu pernah menangani, pernah 

menguji, mempergunakan produk. 

3. Evaluasi alternatif 

Tidak ada proses tunggal dan sederhan yang digunakan oleh semua konsumen 

atau oleh salah satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Keadaan ini berarti 

setiap konsumen pasti memiliki beberapa alternatif sebelum akhirnya 

menjatuhkan pilihan. Beberapa konsep dasar dari proses evaluasi konsumen 

adalah yang pertama konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, 

konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan 

untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4.  Keputusan membeli 

Dalam evaluasi para konsumen membentuk preferensi atas merekmerek yang ada 

di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk 

membeli merek yang paling disukai. Namun, ada dua faktor yang dapat berada di 

antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Pertama adalah sikap orang lain, 

sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan 

bergantung pada dua hal yaitu, intensitas sikap negatif orang lain terhadap 

alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti 

keinginan orang lain. Kedua, faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat 

muncul dan mengubah niat pembelian. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti 

faktor pendapatan, keluarga, harga, dan keuntungan dari produk tersebut. dalam 

melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat sub keputusan 
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pembelian, yaitu: keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, 

keputusan waktu, dan keputusan metode pembayaran. 

5. Perilaku paska membeli 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. Dalam tahap ini, konsumen mungkin mengalami disonasi 

kognitif (keraguan menyangkut ketepatan keputusan pembelian). Pemasar 

biasanya berusaha meminimumkan disonasi kognitif konsumen dengan berbagai 

strategi, diantaranya melakukan kontak purna beli dengan konsumen, 

menyediakan garansi dan jaminan, dan memperkuat keputusan konsumen melalui 

iklan perusahaan. 

Pelanggan dalam memutuskan pembelian suatu produk ada dua kepentingan utama 

yang diperhatikannya yaitu : 

1. Keputusannya pada ketersediaan dan kegunaan suatu produk. Konsumen akan 

memutuskan untuk membeli suatu produk, jika produk yang ditawarkan tersebut 

tersedia dan bermanfaat baginya. 

2.  Keputusan pada hubungan dari produk atau jasa, konsumen akan memutuskan 

untuk membeli suatu produk jika produk tersebut mempunyai hubungan dengan 

yang diinginkan konsumen 

2.1.1.1 Indikator Keputusan Pembelian 

Suatu proses pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk yang dimulai dari 

pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, membuat keputusan 

pembelian dan akhirnya didapatkan perilaku setelah membeli yaitu puas atau tidak puas 

atas suatu produk yang dibelinya (Kotler, 2005). Maka pada penelitian ini yang akan 

menjadi indikator dalam keputusan pembelian adalah : 
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1. Pengenalan kebutuhan 

2. Pencarian informasi 

3. Penilaian alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku setelah membeli 

2.1.2 Kualitas Produk 

Produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk 

bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer, yang 

diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan (Swastha & Irawan, 1990). 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2004) arti dari kualitas produk adalah kemampuan sebuah 

produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk 

lainnya.  

 Kualitas produk didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas 

kebaikan kinerja barang atau jasa. Membuat produk yang berkualitas tinggi merupakan 

hal yang kritis bagi keberhasilan pemasaran internasional sekarang ini dan pemasaran dari 

bisnis satu ke bisnis yang lainnya (Mowen & Minor, 2002). (Nasution, 2005) kualitas 

produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga 

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen. 

Menurut (Feigenbaum, 1991) kualitas produk merupakan keseluruhan gabungan 

karakteristik produk dari pemasaran, rekayasa,  pembikinan dan pemeliharaan yang 

membuat produk yang digunakan memenuhi harapan harapan pelanggan. 
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 Dari definisi – definisi diatas dapat diketahui bahwa kualitas produk merupakan 

aspek yang penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kualitas produk merupakan 

karakteristik dari suatu produk yang dinilai oleh konsumen berdasarkan baik atau 

buruknya produk tersebut. Semakin baik kualitas produk maka konsumen akan merasa 

puas, begitu juga sebaliknya penurunan kualitas produk juga mengakibatkan penuruan 

kepuasan konsumen.  

 Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas produk menurut (Assauri, 1993) 

antara lain : 

1. Fungsi suatu 

Yaitu fungsi suatu barang atau jasa yang dihasilkan hendaknya memperhatikan 

fungis untuk apa barang atau jasa tersebut digunakan atau dimaksudkan sehingga 

barang atau jasa yang dihasilkan tersebut dapat memenuhi fungsinya. 

2. Wujud 

Salah satu faktor yang penting yang sering digunakan oleh konsumen dalam 

melihat sesuatu barang atau jasa pertama kalinya untuk menentukan kualitas 

barang tersebut adalah wujud dari luarnya. Faktor tersebut tidak hanya dilihat dari 

bentuk tetapi juga dari warna, pembungkusan, dan lain lain. 

3. Biaya barang 

Pada umumnya biaya atau harga dari suatu produk akan dapat menentukan 

kualitas dari produk tersebut. Hal ini terlihat bahwa barang yang mempunyai 

kualiatas yang bagus biasanya harganya lebih mahal. 

Garvin dalam (Tjiptono, 2004) menyatakan bahwa kualitas produk terdiri atas delapan 

dimensi, yaitu: 

a. Kinerja (Performance), yaitu efisiensi pencapaian tujuan utama sebuah produk 

Pada umumnya kinerja yang lebih bagus identik dengan kualitas yang lebih baik. 
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b. Fitur (Features), adalah atribut produk yang melengkapi kinerja dasar sebuah 

produk.  

c. Reliabilitas (Reliability), yaitu kemampuan sebuah produk untuk tetap berfungsi 

secara konsisten selama usia desainnya. Sebuah produk akan dikatakan reliabel 

(andal) apabila kemungkinan kerusakan atau gagal dipakai selama usia desainnya 

sangat rendah. 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specification), yaitu sejauh mana 

karakteristik desain dan operasi sebuah produk memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

e. Daya tahan (Durability), berkaitan dengan tingkat kemampuan sebuah produk 

mentolerir tekanan, stres atau trauma tanpa mengalami kerusakan berarti. 

f. Serviceability, yaitu kemudahan mereparasi sebuah produk. Sebuah produk 

dikatakan sangat serviceable apabila bisa direparasi secara mudah dan murah. 

Banyak produk yang membutuhkan reparasi oleh teknisi, seperti halnya peralatan 

elektronik, komputer, dan otomotif. Bilamana reparasi tersebut cepat dan mudah 

diakses, maka produk tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat serviceability 

yang tinggi. 

g. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

h. Persepsi kualitas (Perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Biasanya karena kurangnya 

pengetahuan pembeli akan atribut produk atau fitur produk yang akan dibeli, maka 

pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, 

reputasi perusahaan, maupun negara pembuatnya 
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2.1.2.1 Indikator Kualitas Produk 

Berdasarkan pernyataan Garvin dalam (Tjiptono, 2004) yang menyatakan ada 8 dimensi 

dalam penialaian kualitas produk : 

1. Performance (Kinerja) 

2. Conformance to specification (kesesuaian dengan spesifikasi) 

3. Feautures (fitur) 

4. Realibility (realibilitas) 

5. Durability (daya tahan) 

6. Serviceability (kemudahan servis) 

7. Estetika 

8. Perceived quality ( persepsi kualitas) 

2.1.3 Harga 

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan 

biaya, serta paling mudah disesuaikan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan posisi 

nilai yang dimaksudkan perusahaan kepada pasar tentang produk dan mereknya (Kotler, 

2005). Definisi lain harga adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pelanggan untuk 

mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan (Canon, 

Perreault, & McCharty, 2008). Menurut (Angiapora, 2002), harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan sejumlah uang 

yang dibutuhkan konsumen atas penilaian suatu barang untuk mendapatkan barang 

tersebut. Menurut (Lupiyodadi, Rambat, & Hamdani, 2001), strategi penentuan harga 
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(pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai (value) kepada konsumen dan 

mempengaruhi citra (image) produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. 

 Penentuan harga yang tepat sangat penting bagi sebuah perusahaan. Harga sangat 

menentukan keputusan dari konsumen untuk menggunakan suatu barang dan juga 

memenuhi kepuasan konsumen. Harga juga merupakan faktor persaingan antar suatu 

bisnis. Perusahaan harus menentukan strategi yang tepat sebelum melabelkan harga pada 

suatu produk nya. Harga juga menjadi faktor penentu keberhasilan dari sebuah 

perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan dari penjualan produknya. 

Perusahaan memiliki tujuan tertentu di dalam penetapan harga produk atau jasa. Menurut 

(Tjiptono, 2004) menyatakan bahwa ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu : 

1.  Tujuan berorientasi pada laba.  

2. Tujuan berorientasi pada volume.  

3. Tujuan berorientasi pada citra 

4. Tujuan stabilisasi harga. 

2.1.3.1 Indikator Harga 

Menurut (Kotler, 2005) ada 4 indikator yang mencirikan harga, yang akan menjadi 

indikator dalam penelitian ini yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 

aspek harga pertama yang perlu mendapatkan perhatian dari pelaku usaha adalah 

masalah keterjangkauan harga. Harga jual sebuah produk ataupun jasa harus dapat 

dijangkau oleh konsumen yang menjadi target pasarnya. 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 
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pelaku usaha harus menyesuaikan harga produknya dengan kualitas yang 

dimiliki.. 

3. Daya saing harga 

Pelaku usaha harus dapat menentukan harga produk atau jasanya sehingga mampu 

bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada. 

4. Kesesuaian harga dengan porsi manfaat 

2.1.4 Promosi 

Promosi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam 

memasarkan produknya perusahaan perlu merangsang dan menyebarkan informasi 

tentang kehadiran, ketersediaan, ciri-ciri, kondisi produk, dan manfaat atau kegunaan dari 

produk yang dihasilkan.  Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga konsumen 

bersedia untuk membeli produk tersebut.  

Menurut (Simamora, 2001) “Pomosi adalah segala bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau 

mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu maupun 

rumah tangga”. Jadi Promosi merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk 

memberikan informasi serta membujuk konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Tujuan promosi secara sederhana menurut (Kuncoro, 2009) terbagi menjadi tiga 

jenis yaitu, memberikan informasi pelanggan tentang produk atau fitur baru seperti 

menciptakan kebutuhan, mempengaruhi pelanggan untuk membeli merek dan 

mengingatkan pelanggan tentang merek yang termasuk memperkuat penetapan 

rancangan merek. 
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Menurut Dharmamesta dalam (D. Lembang, 2010) tujuan promosi dalam perusahaan, 

yaitu : 

1. Modifikasi tingkah laku 

Dengan promosi perusahaan berusaha menciptakan kesan yang baik tentang 

dirinya dan dengan demikian bisa merubah tingkah laku serta pendapat konsumen 

tentang produk perusahaan sehingga mendorong pembelian produk. 

2. Memberitahu Kegiatan promosi dilakukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan perihal suatu produk. 

3. Membujuk  

Diarahkan terutama untuk mendorong pembelian, sering perusahaan tidak ingin 

mendapat tanggapan instan dari konsumen, tetapi lebih mengutamakan kesan 

positif. 

4. Mengingatkan 

Promosi ini dilakukan terutama untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa 

produk perusahaan masih ada dipasaran 

Promosi dapat berupa informasi dari mulut ke mulut (word of mouth). Informasi dari 

mulut ke mulut merupakan promosi yang berupa referensi dari konsumen yang 

berpengalaman kepada konsumen yang belum mengenal produk tersebut. Word of mouth 

adalah cara yang baik untuk memasarkan produk karena pemasar tidak memerlukan biaya 

untuk promosi. 

Semua usaha dalam kegiatan promosi dilakukan melalui komunikasi yang 

menggunakan kombinasi peralatan promosi yang disebut dengan bauran promosi. 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2004) menyatakan bahwa bauran promosi terdiri dari:  

1. Advertising (Periklanan)  
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Yaitu setiap bentuk persentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya 

tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor.  

2.  Sales Promotion (Promosi Penjualan)  

Yaitu insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan 

sebuah produk atau jasa. 

3. Public Relation and Publicity (Hubungan Masyarakat dan Publisitas)  

Yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai public perusahaan dengan 

sejumlah cara supaya memperoleh publisitas yang menguntugkan, membanguin 

citra perusahaan yang bagus, dan menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta 

event yang tidak menguntungkan.  

4. Personal Selling (Penjualan secara Pribadi)  

Yaitu persentasi personal oleh tenaga penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan 

menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan.  

5. Direct Marketing (Pemasaran Langsung)  

Yaitu hubungan-hubungan langsung dengan masing-masing pelanggan yang 

dibidik secara seksama dengan tujuan baik untuk memperoleh tanggapan segera, 

maupun untuk membina hubungan dengan pelanggan yang langgeng. 

2.1.4.1 Indikator Promosi 

 

Adapun indikator promosi yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Advertising (periklanan) 

2. Sales promotion (promosi penjualan) 

3. Publicity (publisitas) 

4. Personal selling (penjualan pribadi) 

5. Direct marketing (pemasaran langsung) 
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2.1.5 Citra Merk 

Brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen 

akan asosiasinya pada merek tersebut (Kevin Lane Keller, 1993). Setiap produk memiliki 

yang terjual dipasaran memiliki citra tersendiri dimata konsumen nya yang sengaja 

diciptakan oleh produsen untuk membedakan merk nya dengan merk produk lain.  

Menurut (Aaker, 2004), merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan 

(seperti sebuah logo, cap, kemasan) dengan maksud mengidentifikasikan barang atau jasa 

dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu.  

Citra (image) merupakan pandangan atau persepsi konsumen terhadap 

perusahaan. Citra bukanlah suatu hal yang diciptakan oleh produsen, namun citra adalah 

suatu usaha pemasar dalam membangun jati diri produknya melalui berbagai strategi 

pemasaran sehingga menghasilkan sebuah persepsi dengan sendirinya dilingkungan 

konsumen. Keterampilan pemasar profesional yang perlu ditonjolkan adalah kemampuan 

mereka menciptakan, menjaga, melindungi dan menaikkan citra merek. Hal ini 

dikarenakan pentingnya untuk menjaga citra positif suatu merek (Kotler, 2000). 

Merek dapat memiliki enam level pengertian menurut Kotler dalam (Sulistian, 2011) 

sebagai berikut : 

1. Atribut, merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberikan kesan 

sebagai mobil yang mahal, dengan kualitas yang tinggi dirancang dengan baik, tahan 

lama, dan bergensi tinggi. 

2. Manfaat, bagi konsumen kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan atribut, 

tetapi manfaat. Mereka membeli produk bukan membeli atribut, tetapi manfaat. 

Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat diterjemahkan menjadi manfaat 
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fungsional atau emosional. Sebagai contoh atribut “ tahan lama” diterjemahkan 

menjadi manfaat fungsional “ tidak perlu segera membeli lagi “, atribut “ mahal” 

diterjemahkan menjadi manfaat emosional “ bergensi”, dan lain-lain. 

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, mercedes bearti 

kinerja tinggi, keamanan, gensi , dan lain-lain. 

4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya jerman : 

terorganisir, efisiensi, dan bermutu tinggi. 

5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes mencerminkan 

yang masuk akal (orang), singa yang memerintah (hewan), atau istana yang agung 

(objek). 

6. Pemakai, merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan 

produk tertentu. Mercedes menunjukan pemakainnya seorang diplomat atau 

eksekutif. 

Ada empat level daya ingat konsumen mengenai merek dari tingkat terendah 

sampai tingkat tertinggi (Durianto, 2004): 

 

1. Unware of brand (tidak menyadari merek)  

Level ini adalah tingkat terendah dalam piramida merek, dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu merek.  

2. Brand recognition (pengenalan merek)  

Merupakan tingkat minimal kesadaran merek, dimana pengenalan suatu merek muncul 

lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

3. Brand recall (pengingatan kembali merek)  
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Adalah pengingatan kembali terhadap merek tanpa adanya bantuan (unaided recall).  

4. Top of mind (puncak pikiran)  

Adalah merek yang pertama kali muncul dalam benak konsumen ketika konsumen ditanya 

tentang kategori suatu produk yang dapat diingat kembali secara spontan, tanpa adanya 

bantuan. Dengan kata lain merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek 

yang ada dalam benak konsumen. 

2.1.5.1 Indikator Citra Merk 

Menurut (Kevin Lane Keller, 1993) faktor-faktor yang membentuk citra merek adalah : 

1. Kekuatan asosiasi merek (strength of brand association) 

Tergantung pada bagian informasi masuk ke dalam ingatan kosumen dan bagaimana 

informasi tersebut bertahan sebagai bagian dari brand image. 

2. Keuntungan asosiasi merek (Favourability of brand associantion ) 

Kesuksesan sebuah proses pemasaran sering tergantung pada proses terciptanya 

asosiasi merek yang menguntungkan, dimana konsumen dapat percaya pada atribut 

yang diberikan mereka dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

3. Keunikan asosiasi merek (Uniqueness of brand association) 

Suatu merek harus memiliki keunggulan bersaing yang menjadi alasan bagi 

konsumen untuk memilih merek tertentu. Keunikan asosiasi merek dapat berdasarkan 

atribut produk, fungsi produk atau citra yang dinikmati konsumen. 

2.1.6 Hubungan Antara Variabel 

2.1.6.1 Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Kualitas produk didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan 

kinerja barang atau jasa. Membuat produk yang berkualitas tinggi merupakan hal yang 

kritis bagi keberhasilan pemasaran internasional sekarang ini dan pemasaran dari bisnis 
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satu ke bisnis yang lainnya (Mowen & Minor, 2002) . Menurut (Nasution, 2005) kualitas 

produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga 

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen. Kualitas produk merupakan bentuk penilaian atas produk yang akan dibeli, 

apakah sudah memenuhi apa yang diharapkan konsumen (Angiapora, 2002). Membuat 

produk dengan kualitas tinggi merupakan tuntutan wajib pada setiap perusahaan. 

Semakin baik kualitas produk tersebut tentu akan lebih menarik minat konsumen untuk 

membeli produk tersebut. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, 2008)mengemukakan bahwa 

kualitas produk memliki pengaruh yang siginifikan dan juga dominan dalam pengambilan 

keputusan pembelian.  

2.1.6.2 Hubungan antara Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut (Angiapora, 2002)harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa 

barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya. Menurut (Lupiyodadi et al., 2001) strategi penentuan 

harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai (value) kepada konsumen dan 

mempengaruhi citra (image) produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. 

 Pada penelitian yang dilakukan (Andriyanto & Idris, 2013)menyatakan bahwa 

harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Iful Anwar 

(2015) menyebutkan bahwa harga berpengaruh signifkan dan negatif terhadap keputusan 

pembelian, artinya jika harga naik keputusan pembelian akan turun, begitu juga 

sebaliknya jika harga turun maka keputusan pembelian akan naik. 
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2.1.6.3 Hubungan Promosi dengan Keputusan Pembelian 

Menurut (Sunyoto, 2013) promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

sehingga konsumen bersedia untuk membeli produk tersebut. Tujuan promosi secara 

sederhana menurut (Kuncoro, 2009) terbagi menjadi tiga jenis yaitu, memberikan 

informasi pelanggan tentang produk atau fitur baru seperti menciptakan kebutuhan, 

mempengaruhi pelanggan untuk membeli merek dan mengingatkan pelanggan tentang 

merek yang termasuk memperkuat penetapan rancangan merek. 

 Pada penelitian yang dilakukan (Evalina, DW, & Sari Listyorini, 

2012)meneyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel 

promosi terhadap keputusan pembelian.  

2.1.6.4 Hubungan Citra Merk dengan Keputusan Pembelian 

Citra merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam dibenak 

konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen (Kotler, 2005). 

Citra merupakan keseluruhan persepsi terhadap produk atau merek yang dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap produk atau merek itu Manfaat lain dari 

citra produk yang positif, yaitu dengan mengembangkan suatu produk dan memanfaatkan 

citra positif yang telah terbentuk terhadap produk lama. 

(Bian & Moutinho, 2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dimensi 

brand image yang dihasilkan oleh konsumen memiliki pengaruh terhadap keinginan 

konsumen untuk membeli dan pada akhirnya menghasilkan keputusan pembelian.  
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2.1.7 Regresi Linear Berganda 

2.1.7.1 Pengertian Regresi Linear 

Analisis regresi merupakan alat analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara 

dua variabel atau lebih (Qadratullah, 2013). Tujuannya adalah untuk membuat perkiraan 

(prediksi) yang dapat dipercaya untuk nilai suatu varibel (biasa disebut variabel terikat 

atau variabel dependen atau variabel respons), jika nilai variabel lain yang berhubungan 

dengannya diketahui (biasa disebut variabel bebas atau variabel independen atau variabel 

prediktor). 

 Analisis regresi merupakan suatu analisis yang menjelaskan tentang akibat dan 

besarnya akibatnya yang ditimbulkan oleh satu atau lebih variabel bebas terhadap suatu 

variabel terikat. Regresi dan korelasi merupakan bagian dari analisis statistic inferensial 

dengan model parametric. Analisis regresi dengan analisis korelasi sangat berbeda 

walaupun dalam analisis regresi menerapkan prinsip pada analisis korelasi (Komputer, 

2009). 

 Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh ini melibatkan satu variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y) dinamakan analisis regresi linier sederhana yang 

dirumuskan : Y = a+bX. Nilai a adalah konstanta dan nilai b adalah koefisien regresi 

untuk variabel X (Sunyoto, 2007). 

𝑏 =
𝑛 ∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2  

 𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� 
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Koefisien regresi (b) adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas (X), 

semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar dan 

sebaliknya. Kontribusi perubahan variabel X juga ditentukan oleh koefisien regresi positif 

atau negatif. 

2.1.7.2 Ruang Lingkup 

Secara umum analisis regresi dikelompokkan menjadi 3 yaitu : analisis regresi 

parametrik, analisis regresi nonparametrik, dan analisis regresi semiparametrik 

(perpaduan antara regresi parametrik dan regresi nonparametrik). Perbedaan utama dalam 

analisis regresi parametri dan nonparametrik adalah regresi parametrik memerlukan 

asumsi-asumsi baik bentuk fungsional maupun distribusi residualnya. Namun jika 

asumsi-asumsi tidak dapat dipenuhi maka analisis regresi nonparametrik dapat 

digunakan. 

Analisis Regresi

Semiparametrik NonparametrikParametrik

* Linear

* Nonlinear, kuadrat, 

kubik, eksponensial, 

logaritma, dll

* Linear

* Spline

* Kernel dll

 

Gambar 2.1 Diagram Ruang Lingkup Analisis Regresi 

Sumber : Farhan Qadratullah, 2013 

2.1.7.3 Analisis Regresi  Linier Berganda 

Seperti yang diuraikan diatas, jika pada Regresi sederhana hanya ada satu variabel 

dependen (Y) dan satu variabel independent (X), maka pada kasus regresi berganda, 

terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independent. Dalam praktek 
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bisnis, regresi berganda justru lebih banyak digunakan, selain karena banyaknya variabel 

dalam bisnis yang perlu dianalisis bersama, juga pada banyak kasus regresi berganda 

lebih relevan digunakan. 

 Regresi berganda adalah suatu persamaan regresi yang variabel bebasnya lebih 

dari satu variabel. Di dalam buku statistik telah dibahas hubungan linear dari dua variabel 

X dan Y dengan menggunakan persamaan regresi linier : Y = a + bX. Misalnya hubungan 

antara pengaruh belajar (X) dan prestasi siswa (Y). Kemudian timbul pertanyaan, yaitu 

selain pengaruh belajar faktor apalagi yang mempengaruhi prestasi siswa. Apabila 

terdapat dari dua variabel, maka hubungan linear dapat dinyatakan dalam persamaan 

regresi berganda sebagai berikut : 

𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 + …… .+𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑒𝑖     (2.1) 

Dimana : 

i = 1,2,......,n 

b0,b1,b2,.......bk dan ei adalah pendugaan atas Bo,B1,B2,..........,Bk dan εi (EPSILON) 

sebagai kesalahan penganggu 

Apabila dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks, akan diperoleh rumus berikut : 

𝑌 = 𝑋 𝐵 + 𝜀 

Dimana : 𝑌, 𝐵, 𝜀 = vektor 

  X = matriks 

Koefisien B harus diestimasi berdasarkan data hasil penelitian sampel acak. Prosedur 

estimasi bergantung pada asumsi mengenai variabel X dan kesalahan penganggu ε. 
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𝑌⏞ =  𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + …… .+𝑏𝑘𝑋𝑘      (2.2) 

Apabila b0,b1,b2,......bk sudah hitung sebagai penduga paramaeter B1,B2,B3,.....Bk, 

berdasarkan data dari sampel, maka 𝑌⏞ dapat digunakan untuk meramalkan Y, setelah 

X1,X2,......,Xk diketahui nilainya. 

𝑌⏞ =  𝑌⏞ 𝑡𝑜𝑝𝑖 = 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑌  

Jika asumsi yang dapat dipenuhi, maka penggunaan metode kuadrat terkecil akan 

menghasilkan Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) terhadap koefisien B. Misalnya b 

sebagai penduga B merupakan vektor kolom dengan k baris sebagai berikut : 

𝑏 =

[
 
 
 
 
 
𝑏1

𝑏2

̇

̇
.

𝑏𝑘]
 
 
 
 
 

⟹ 𝑌 = 𝑋𝑏 + 𝑒 ⟹ 𝑒 = 𝑌 − 𝑋𝑏 

𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑋1𝑖 − 𝑏2𝑋2𝑖−∙ ∙ ∙ ∙ − 𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖 

∑𝑒𝑖
2 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑋1𝑖 − 𝑏2𝑋2𝑖−∙ ∙ ∙ ∙ − 𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖)

2 

Estimasi vektor B dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, ialah vektor b 

sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat kesalahan penganggu. eTe = ∑𝑒𝑖
2 minimum. 

Caranya ialah dengan melakukan penurunan parsial ∑𝑒𝑖
2 terhadap setiap komponen 

vektor b dengan menyakamakannya dengan 0. 

Persamaan sederhana nya akan menjadi : 

b0n + b1∑X1 + b2∑X2 + ....... + bk∑Xk = ∑Y 

b0∑X1 + b1∑X1
2 + b2∑X1X2 + ........ + bk∑X1Xk = ∑X1Y 
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b0∑X2 + b1∑X2X1 + b2∑X2
2 + ........ + bk∑X1Xk = ∑X2Y 

     .         .     .   . 

     .         .     .   . 

     .         .     .   . 

b0∑Xk + b1∑XkX1 + b2∑XkX2 + ........ + bk∑Xk
2 = ∑XkY    (2.3) 

 Kalau persamaan ini dipecahkan, kita akan memperoleh nilai b0,b1,b2,....,bk. 

Penyelesaian persamaan tersebut dengan menggunakan persamaan matriks. Kemudian 

dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda. Apabila persamaan regresi itu telah 

diperoleh, barulah kita dapat meramalkan nilai Y dengan syarat kalau persamaan nilai 

X1,X2,......,Xk sebagai variabel bebas sudah diketahui. (Supranto,2006) 

Pada dasarnya, nilai-nilai dari koefisien regresu bj bervariasi, dan varians dari bj dalam 

bentuk vektor matriks adalah sebagai berikut. 

Var ( b ) = σ2(XTX)-1 

Karena umumnya σ2 tidak diketahui, maka σ2 diduga dengan 𝑆𝑒
2, sehingga perkiraan 

varians (b) adalah 

Var (b) = 𝑆𝑏
2 = 𝑆𝑒

2(XTX)-1 

Dimana 𝑆𝑒
2 merupakan varians dari kesalahan penganggu yang dinyatakan dengan rumus 

berikut  

𝑆𝑒
2 =

𝑒𝑇𝑒

𝑛 − 𝑘 − 1
=

∑𝑒𝑖
2

𝑛 − 1 − 𝑘
 

Dimana : n = banyakanya observasi 
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  K = banyaknya variabel bebas 

Kesalahan baku regresi sama dengan simpangan baku dari kesalahan penganggu, 

dinyatakan dengan : 

𝑆𝑒 = √𝑆𝑒
2 = √

1

𝑛 − 𝑘 − 1
∑𝑒𝑖

2 

Jika matriks D = (XTX)-1, maka varians bj dapat dinyatakan dengan 

𝑆𝑏𝑗
2 = 𝑆𝑒

2𝑑𝑗𝑗  

Dimana djj = elemen matriks D dari baris j dan kolom j yang terletak pada diagonal 

utama. 

Simpangan baku dari bj adalah akar dari  𝑆𝑏𝑗
2  

𝑆𝑏𝑗 = √𝑆𝑏𝑗
2  

 

1. Koefisien Determinasi (R2) dan Adjusted R2 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai 

dengan data aktualnya (goodness of fit). Koefisien determinasi ini mengukur 

presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel dependen 

di dalam garis regresi. Perbedaan antara data aktual Y dengan rata-ratanya 

merupakan variasi total. Variasi total ini disebabkan oleh dua hal yaitu variasi karena 

regresi (Ýi - Y ) dan variasi karena residual (Yi – Ýi). 

 Jumlah (Ýi - Y )2 disebut total sum of squares (TSS). Jumlah (Yi – Ýi) disebut 

dengan explained sum of squares (ESS) dan jumlah (Yi – Ýi)
2 disebut dengan residual 
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sum of squares (RSS). Dengan demikian koefisien determinasi dapat dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut : 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 

Karena TSS = ESS + RSS, maka alternatifnya : 

𝑅2 = 1 −
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 

       = 1 −
∑ �̂�𝑖

2

∑(Ý𝑖 − Y )2
        (2.4) 

Sebagai alternatif digunakan R2 yang disesuaikan (adjusted R2) dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝑅2̅̅̅̅ = 1 −
∑ �̂�𝑖

2/(𝑛−𝑘)

∑(Ý𝑖 − Y )

2

/(𝑛−1)

       (2.5) 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap 

variabel independen. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian 

(analysis of variance = ANOVA). Prosedur uji F untuk menguji apakah koefisien 

regresi di dalam persamaan regresi berganda secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen Y sebagai berikut : 

a. Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut : 

 H0 : β1 = β2 = . . . = βk = 0 (X1,...Xk tak mempengaruhi Y)  (2.6) 

 Ha : β1 ≠ β2 ≠ . . . ≠ βk ≠0 (paling tidak ada satu, X1 atau Xk atau X1 dan Xk 

yang mempengaruhi Y)    

b. Mencari nilai F hitung dan nilai F kritis dari tabel distribusi F. Nilai F kritits 

berdasarkan besarnya α dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator (k-
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1) dan df untuk numerator (n-k). Nilai F hitung dicari dengan formula sebagai 

berikut : 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘−1)

1−𝑅2/(𝑛−𝑘)
        (2.7) 

Dimana : R2 adalah koefisien determinasi; n = jumlah observasi: dan k = jumlah 

parameter estimasi termasuk konstanta (intersep) 

c. Keputusan menolak atau menerima H0 sebagai berikut : 

Jika F hitung > F kritis, maka kita menolak H0 berarti secara bersama-sama 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika F hitung 

< F kritis maka menerima H0 yang berarti secara bersama-sama semua variabel 

independen tidak mempengaruhi variabel dependen. 

3.  Uji t 

 Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu 

mempengaruhi variabek dependen. Untuk melakukan uji thipotesis yang digunakan  

adalah : 

H0 : β1 = β2 = . . . = βk = 0  (X1,...Xk tak mempengaruhi Y)  (2.8) 

 Ha : β1 ≠ β2 ≠ . . . ≠ βk ≠0 (X1,.... Xk mempengaruhi Y)  

 Uji t dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : 

a. Membandingkan nilait t hitung dengan t kritisnya. Nilai t hitung dicari dengan 

formula sebagai berikut : 

𝑡 =
𝛽1̂

𝑠𝑒(�̂�1)
         (2.9) 

• Jika nilai t hitung > nilai t kritis maka H0 ditolak atau menerima Ha 

• Jika nilai t hitung < nilai t kritis maka H0 diterima atau menolak Ha 
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Jika kita menolak H0 dan menerima Ha berarti secara statistik variabel 

independn signifikan mempengaruhi variabel dependen dan jika menerima H0 

dan menolak Ha berarti secara statistik variabel independen tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen 

b. Signifikan atau tidaknya sebuah variabel independen dalam analisis regresi bisa 

diliat dari nilai ρ dibandingkan dengan nilai α. Jika probabilitas ρ lebih kecil dari 

nilai α yang dipilih maka kita menolak H0 dan menerima Ha dan sebaliknya jika 

nilai probabilitas ρ lebih besar dari nilai α maka kita menerika H0 dan menolak 

Ha. 

2.2 Kajian Induktif 

Dalam sub bab kajian induktif ini akan dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang 

yang berhubungan dengan pemilihan Keputusan Pembelian. Adapun penelitian-

penelitian tentang Keputusan Pembelian antara lain : 

 



 
 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Metode Analisis Hasil 

Hendra Noky 

Ardianto dan 

Idris (2013 

Pengaruh Kualitas Produk, 

Citra Merk, Harga, dan 

Promosi terhadap Keputusan 

Pembelian Mobil Jenis MPV 

Merk Toyota Kijan Innova di 

Semarang 

1. Kualitas Produk 

2. Citra Merk 

3. Harga 

4. Promosi 

5. Keputusan Pembelian 

Regresi Linear Berganda Penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas produk, citra merk, 

harga, dan promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Puji Isyanto, 

Eman, dan 

Herligiani 

(2012) 

Pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Keputusan 

Pembelian Handphone 

Blackberry pada Mahasiswa 

1. Kualitas Produk 

2. Kualitas Pembelian 

Analisis Asosiatif dan 

Deskriptif 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas produk memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap 

keputusan pembelian 
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Peneliti Judul Variabel Metode Analisis Hasil 

Ekonomi Universitas 

Singaperbangsa Karawang 

Mokhamad 

Ridho dan 

Indung 

Sudarso 

(2013) 

Analisis Faktor – Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor 

dengan Pendekatan Structural 

Equation Modelling 

1. Pelayanan Purna Jual 

2. Atribut Produk 

3. Harga 

4. Promosi 

5. Keputusan Pembelian 

SEM Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa atribut produk, promosi, 

berpengaruh positif terhadap 

minat beli, sedangkan pelayanan 

purna jual dan harga tidak 

berpengaruh terhadap minat beli. 

Rizky 

Ayuningtyas 

(2016) 

Analisis Pengaruh Promosi, 

Desain Produk, dan 

Kelompok Preferensi 

terhadap Keputusan 

Pembelian dengan Citra Merk 

sebagai Variabel Intervening 

1. Promosi 

2. Desain Produk 

3. Kelompok Preferensi 

4. Keputusan pembelian 

5. Citra Merk 

Structural Equation 

Modelling (SEM) 

Dari ketiga variabel independen 

memiliki pengaruh positif 

terhadap citra merk. Dan citra 

merk memliki pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kualitas Produk (X1)

1. Kinerja (Performance)

2. Kesesuaian dengan Spesifikasi 

(Conform to Spesification)

3. Fitur (Features)

4. Reliabilitas (Reliability)

5. Daya Tahan (Durability)

6. Kemudahan servis 

(Serviceability)

7. Estetika

8. Persepsi Kualitas (Perceived 

Quality)

Garvin dalam Tjiptono (2008)
Harga (X2)

1. Keterjangkauan harga

2. Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk

3. Daya saing harga

Kotler dan Amstrong (2008)

Keputusan Pembelian (Y)

1. Keinginan untuk membeli 

produk

2. Prioritas pembelian produk

3. Minat pembelian ulang

4. Memberikan rekomendasi 

kepada orang lain

(Kotler,2005)

Promosi (X4)

1. Advertising (Periklanan)

2. Sales Promotoion (Promosi 

Penjualan)

3. Publicity (Publisitas)

4. Personal Selling (Penjualan 

Pribadi)

5. Direct Marketing (Pemasaran 

langsung)

Kotler dan Amstrong (2008)

Citra Merk (X4)

1. Keunggulan Merk 

2. Kekuatan Merk

3. Keunikan Merk

Keller (1993)

H1

H2

H3

H4

H5

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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2.4 Hipotesis 

H1 : Adanya pengaruh positif dan  signifikan Kualitas Produk terhadap Keputusan 

Pembelian  

H2 : Adanya pengaruh positif dan signifikan Harga terhadap Keputusan Pembelian 

H3 : Adanya pengaruh positif dan signifikan Promosi terhadap Keputusan Pembelian 

H4 : Adanya pengaruh positif dan signifikan Citra Merk terhadap Keputusan Pembelian 

H5 : Faktor independen yang paling berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


