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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan pokok perusahaan, 

disamping fungsi yang lain seperti keuangan, produksi, dan personalia. Kegiatan 

perusahaan sebagai mana telah diketahui bersama adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan agar barang atau jasa yang diperoduksi atau dihasilkan 

dapat sampai ketangan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan.Disamping 

itu, kegiatan pemasaran juga bertujuan memperoleh laba yang maksimal untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Pemasaran yang dikemukakan 

oleh asosiasi pemasaran Amerika (Kotler,keller : 2009:5) adalah “pemasaran 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingannya”. 

Pemasaran adalah mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan sosial. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatandimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menghantarkan, mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul 

(Kotler dan Keller, 2008:13). 

Pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat karena 

pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi dan 

social. Kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari 
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produsen ke konsumen atau sebagai suatu kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran 

sehingga menciptakan lapangan yang penting bagi masyarakat. (Assuri, 2010: 4). 

Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan bila 

ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus secara  

penuh tanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. 

Dengan demikian, maka segala aktivitas perusahaan harusnya diarahkan untuk 

dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh 

laba. 

 

2.2 Manajemen Pemasaran 

Menurut Stantondalam (Djaslim Saladin,2007:3) pengertian manajemen 

pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program 

yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran 

yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

Selain itu, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan mendapatkan, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul 

(Kotler dan Keller, 2009:5) 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu seni dan ilmu proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian 

program yang telah dirancang, agar bias memiliki segmentasi pasar, 
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mempertakan, serta menumbuhkan pelanggan, dengan harapan tercapainya tujuan 

persuhaan.  

2.3 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang nyata 

apakah membeli atau tidak. (Swastha dan Handoko, 2008 ; 110) 

 

1. Proses keputusan pembelian 

Pemasar perlu mengetahui kebutuhan spesifik konsumen yang 

akan dipuaskannnya dan bagaimana menerjemahkan kebutuhan itu 

kedalam kriteria pembelian. Pemasar perlu memahami bagaimana 

konsumen mengumpulkan informasi berkenaan dengan berbagai alternatif 

dan menggunakan informasi untuk membeli produk atau merek. 

Konsumen melewati lima tahap dalam proses pengambilan 

keputusan yaitu ; pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian.  

a. Pengenalan masalah 

Pengenalan masalah yang terjadi ketika konsumen melihat 

suatu masalah yang menimbulkan kebutuhan dan termotifasi untuk 

menyelesaikan maslaah atau memenuhi kebutuhan itu. Pengenalan 

masalah terjadi karena adanya perbedaan antara kondisi dan situasi 

yang sesungguhnya, secara terperinci penyebab pengenalan masalah 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencangkup persediaan habis atau 
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berkurang, ketidakpuasan, kebutuhan baru, keinginan, hubungan 

produk, peran pemasar dan produk baru (Morissan, 2010;86) 

 

b. Pencarian Informasi  

Ketika  konsumen melihat adanya masalah atau kebutuhan 

yang hanya dapat dipuaskan melalui pembelian suatu produ, maka 

mereka mulai mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat 

keputusan pembelian. Dalam hal ini yang harus menjadi perhatian 

utama pemasar adalah mengetahui sumber-sumber informasi utama 

yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh setiap sumber terhadap 

keputusan pembelian. Sumber informasi konsumen digolongkan 

kedalam empat kelompok : 

1) Sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

2) Sumber komersil, iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan, 

di tioko. 

3) Sumber publik : media massa, organisasi penentu peringkat 

konsumen 

4) Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian, 

produk 

Jumlah dan pengaruh sumber informasi juga berbeda-beda 

bergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli, secara 

umum konsumen mendapatkan sebagian besar informasi tentang suatu 

produk dari sumber komersil, yaitu sumber yang didominasi oleh 
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pemasar, seperti iklan atau petunjuk pada kemasan.Namun informasi 

yang paling efektif berasal dari sumber pribadi.Tiap informasi 

menjalankan fungsi yang berbeda dalam mengalami keputusan 

pembeli.Informasi komersil biasanya menjalankan fungsi pemberi 

informasi dan sumber pribadi menjalankan fungsi efaluasi (Morisson, 

2010:93). 

c. Evaluasi alternatif 

Pada tahap ini, konsumen membandingkan berbagai merek 

produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan 

memuaskan kebutuhan atau motif yang mengawali proses keputusan 

pembelian tersebut. Jumlah merek yang akan dievaluasi bergantung 

pada kemampuan masing-masing individu dan juga tingkat 

kepentingan pembelian serta waktu dan tenaga digunakan konsumen 

selama proses evaluasi.  

Tujuan strategi iklan dan promosi adalah meningkatkan 

kemungkinan suatu merek produk agar dapat masuk kedalam daftra 

pilihan konsumen yang dapat dipertimbangan selama proses evaluasi. 

Pemasar menggunakan iklan untuk menciptakan kesadaran tertinggi 

bagi konsumen agar merek produk mereka dapat menjadi salah satu 

pilihan konsumen (Morisson, 2010:99). 

d. Keputusan pembelian 

Keinginan membeli secara umum didasarkan pada upaa 

mencocokkan motif pembelian dengan atribut atau karkteristik merek 
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yang tengah dipertimbangkan dengan melibatkan aspek psikologis, 

sperti motifasi, sikap, dan integrasi. 

Keputusan pembelian adalah tahap selanjutnya setelah adanya 

niat atau keinginan membeli, namun keputusan pembelian adalah tidak 

sama dengan pembelian sebenarnya. Ketika konsumen memilih untuk 

membeli suatu merek, ia masih harus melakukan keputusan dan 

melakukan pembelian yang sebenarnya. Keputusan tambahan 

diperlukan dalam hal kapan membeli, dimana membeli, seberapa 

banyak uang yang harus dikeluarkan (Morisson, 2010:111). 

e. Evaluasi pasca pembelian 

Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, 

tindakanpasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian.Apa 

yang menentukan apakah pembeli akan sangat puas, agak puas, atau 

tidak puas terhadap suatu pembelian. Setelah menggunakan barang 

atau jasa, konsumen membandingkan tingkat kinerja (performance) 

suatu produk dengan harapan yang dimiliki terhadap produk itu dan 

menentukan peruasaan puas atau tidak puas terhadap produk 

bersangkutan.Kepuasan terjadi ketika harapan konsumen dapat 

dipenuhi oleh produk bersangkutan atau bahkan melebihi, dan 

ketidakpuasan terjadi ketika kinerja produk berada dibawah harapan 

konsumen (Morissan, 2010:120). 

Adapun faktor-faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi 

pembelian produk menurut Suryani (2008:95) adalah sebagai berikut: 
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1. Produk  

Alat bauran pemasaran yang paling mendasar adalah 

produk.Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, dicari, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan.Produk yang dimaksutkan dalam hal ini 

dapat berupa barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, 

organisasi, dan gagasan atau ide. 

2. Harga 

Sebelum memasarkan produknya dipasar, perusahaan perlu 

menetapkan harga produk tersebut. Harga adalah merupakan salah 

satu unsur pemasaran yang penting dalam dunia perdagangan dewasa 

ini khususnya dalam  dunia persaingan bagi setiap perusahaan. 

Defenisi harga menurut Gitosudarmo (2008:228)“ harga adalah 

sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang 

atau jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya”. 

3. Promosi 

Promosi merupakan salah satu aspek penting kegiatan 

pemasaran, sebab promosi dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen,terhadap produk perusahaan. Disamping itu promosi dapat 

digunakan sebagai komunikasi antara produsen 
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kekonsumen.Promosi juga merupakan sarana dalam 

memperkenalkan jenis, harga, bentuk, warna dan kualitas dari 

produk yang dihasilkan. 

4. Place 

Pengusaha haruslah menyebarkan barang-barangnya ke 

tempat konsumen itu berada.Hal ini merupakan tugas untuk 

mendistribusikan barangnya kepada konsumen.Untuk keperluan 

tersebut pengusaha dapat menggunakan berbagai bentuk saluran 

distribusi yang mungkin dilakukannya. 

 

2.4 Harga 

Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Keadaan yang lain 

harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Harga 

merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya 

dari para pesaing. Penetapan harga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari 

fungsi deferensiasi barang dalam pemasaran.Secara umum penjual mempunyai 

beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya. Tujuan tersebut antara lain : 

1. Mendapatkan laba maksimum.  

2. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

3. pengembalian pada penjualanbersih. 

4. Mencegah atau mengurangi persaingan. 

5. Mempertahankan atau memperbaiki pangsa pasar. 

Harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen denganmanfaat 

dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh 
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pembeli atau penjual melalui tawar menawar, atau  ditetapkan oleh penjual untuk 

satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Kotler dan Keller (2012:410), 

menyatakan harga harus mencerminkan nilai konsumen bersedia membayar harga 

dibandingkan  harus mencerminkan hanya biaya pembuatan produk atau 

memberikan  layanan.Artinya harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan 

atau  ditukarkan ke konsumen untuk mendapatkan atau memiliki suatu barang 

yang memiliki manfaat serta penggunaannya. 

1. Penetapan Harga 

Pengertian dari penetapan harga menurut Alma ( 2011: 120) 

adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan di ikuti dalam jangka 

waktu tertentu. Harga yang di tetapkan lebih tinggi daripada nilai yang 

diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan untuk 

memetik laba , jika harganya ternyata terlalu rendah daripada nilai yang 

diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan 

memperoleh laba. 

2. Metode Penetapan Harga 

Menurut Tjiptono (2008:152) metode penetapan secara garis besar 

dikelompokan menjadi empat kategori utama, yaitu metode penetapan 

harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis 

persaingan. 

a. Metode Penetapan Berbasis Permintaan 

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang 

mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor 



 18 

seperti biaya, laba, dan persaingan.Permintaan pelanggan sendiri 

didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: 

1) Kemampuan para pelanggan untuk membeli atau kemauan 

pelanggan untuk membeli. 

2) Posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, yakni 

menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol status atau 

hanya produk 

3) Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan. 

4) Harga-harga produk substitusi 

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya 

Faktor penentu utama dalam metode ini adalah aspek 

penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan.Harga ditentukan 

berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan 

jumlah tertentu sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya 

overhead, dan laba. 

c. Metode Penetapan Harga Berbasis 

Laba Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan 

biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target 

volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase 

terhadap penjualan atau investasi. 

d. Metode Penetapan Harga Berbasis persaingan 

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau 

laba hargajuga dapat ditetapkan atas dasar persaingan 
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2.5 Hubungan Harga dengan Keputusan Pembelian 

Menurut tjiptono (2008:152) pada buku strategi pemasan edisi ke III 

hubungan antara penetapan harga terhadap keputusan pembelian adalah “harga 

memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan pembelian, 

yaitu peranan alokasi dan peranan informasi”. 

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

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh mamfaat utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Cara 

mengalokasikan daya beli pada berbagai jenis barang dan jasa. 

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, 

kemudian memutuskan alokasi dana yang  dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga yang “mendidik” 

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

terutama bermamfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau mamfaatnya secara objektif. 

Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi.  

 

2.6     Kualitas Produk 

Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk, 

perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan 

membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan dengan 

keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Dengan 
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kata lain, pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau 

selera konsumen.  

Kualitas merupakan factor yang terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk 

itu diproduksi. Kualitas ditetukan oleh sekumpulan kegunaan atau fungsinya 

termasuk didalamnya daya tahan, ketergantungan pada produk atau komponen 

lain, ekslusive, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, pembungkus dan 

sebagainya).Kualitas mempunyai peranan penting baik dipandang dari sudut 

konsumen yang bebas memilih tingkta mutu atau dari sudut produsen yang mulai 

memperhatikan penilaian mutu guna mempertahankan dan memperluas jangkauan 

pemasaran. 

Menurut Gravin dalam (Istijanto, 2007) apabila suatu produk dibuat sesuai 

dengan dimensi kualitas produk, maka akan mempengaruhi minat konsumen 

untuk membeli. 

Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplementasikan (Kottler dan Amstrong, 2008:272). Menurut (Kotler dan 

Keller, 2009:143) kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk 

atau jasa yang bergantung kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat. 

Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau di 

implementasikan (Kotler dan Amstrong, 2008:272). 
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Menurut Deming dalam (Nurhayati, 2011), kualitas produk adalah 

kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus 

benar-benar memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang 

dihasilkan. Dengan demikian kualitas produk adalah suatu usaha untuk memenuhi 

atau melebihi harapan pelanggan, dimana suatu produk tersebut memiliki kualitas 

yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, dan kualitas 

merupakan kondisi yang selalu berubah karena selera atau harapan konsumen 

pada suatu produk  selalu berubah. 

Kualitas suatu produk baik berupa barang maupun jasa perlu ditentukan 

melalui dimensi-dimensinya.Menurut (Tjiptono, 2008:25) untuk menentukan 

dimensi kualitas barang, dapat melalui delapan dimensi seperti yang dipaparkan 

berikut ini. 

a. Kinerja produk 

Berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli 

barang tersebut. 

b. Kehandalan 

Berkaitan engan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil 

menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu 

dan dalam kondisi tertentu pula. 

c. Kesesuaian Produk 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.Konfirmasi 
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merefleksikan derajat ketetapan antara karakteristik desain produk dengan 

karakteristik kualitas tetap yang telah ditetapkan. 

d. Daya Tahan Produk 

Merupakan refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa 

pakai barang. 

e. Kualitas yang dipersepsikan 

Merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk. 

(Kotler dan Amstrong, 2008:274) menyatakan bahwa untuk merencanakan 

penawaran produk, seorang pemasar perlu memahami tingkatan produk, sebagai 

berikut: 

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

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

Aspek mendasar ini harus bisa dipenuhi dengan baikoleh produsen. 

2. Produk generic (generic produk), yaitu produk dasar yang mampu 

memenuhi fungsi produk yang paling dasar (rancangan produk minimal 

agar dapat berfungsi). 

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

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli. 

4. Produk pelengkap (augment produk), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 
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memberikan tambahan kepuasan dan dapat  dibedakan dengan produk 

pesaing. 

5. Produk potensial (potensial produk), yaitu segala macam tambahan dan 

perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk dimasa 

mendatang. 

Produsen perlu memperhatikan kelima hal tersebut agar mampu 

menciptakan produkyang berkualitas tinggi dan dapat memenuhi kepuasan 

pelanggan. 

 

2.7  Hubungan Kualitas Produk Dengan Keputusan Pembelian 

Semakin tinggi tingkat kualitas suatu produk menyebabkan semakin 

tingginya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Dengan 

tingkat kepercayaan konsumen akan memilih dan melakukan keputusan 

pembelian pada produk tersebut. Karena kualiatas produk yang tinggi akan 

memberikan tingkat kepuasan pada konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan 

dengan produk akan mempengaruhi prilaku konsumen selanjutnya.   

Salah satu tujuan dari pelaksanaan kualitas produk adalah untuk 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihannya untuk menggunakan 

produk buatannya sehingga memudahkan konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Pemahaman prilaku konsumen tentang kualitas produk 

dapat dijadikan dasar terhadap keputusan pembelian konsumen (sutisna, 

2003:26). 
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2.8 Citra Merek 

Merek merupakan asset yang tidak berwujud, namun banyak  industri 

menganggap bahwa nilai yang melekat pada merek dagang perusahaan adalah hal 

yang paling penting. Nilai suatu merek dagang  terbentuk dari kepercayaan para 

pelanggan terhadap merek dagang perusahaan.  Kepercayaan ini membentuk 

relasi antara merek dan pelanggan yang mendorong preferensi, loyalitas merek 

dan keinginan untuk mempertimbangkan produk dan jasa baru yang ditawarkan 

perusahaan di masa depan dengan merek tertentu (Sumarwan et al, 2011). 

Menurut (Kotler dan Keller, 2009) merek adalah nama, istilah, tanda, lambang 

atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual yang 

mendiferensiasikan mereka dari para pesaingnya. 

Citra merek merupakan persepsi dan keyakinan konsumen, seperti tercermin 

dalam asosiasi yang terjadi dalam memorikonsumen.Kotler (dikutip oleh 

Tambunan dan Widanto 2012). 

Menurut (Rangkuti 2008:38), citra merek adalah “sekumpulan asosiasi 

merek yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen”. Berdasarkan pengertian 

citra merek  diatas, maka dapat disimpulkan bahwa citra merek terbentuk dari 

persepsi yang telah lama terdapat dipikiran konsumen. Setelah melalui tahap yang 

terjadi dalam proses persepsi, kemudian dilanjtkan pada tahap keterlibatan 

konsumen dalam pembelian. Level keterlibatan ini selain mempengaruhi persepsi 

juga mempengaruhi fungsi memori. 
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Menurut (Ferrinadewi, 2008:165) berpendapat bahwa brand image adalah 

persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan 

asosiasinya pada merek tersebut. 

Menurut(Kotler, 2007:82) terdapat enam tingkatan arti dari merek, yaitu : 

1. Atribut merek pertama-tama akan meningkatkan orang pada atribut produk 

tertentu. 

2. Manfaat, pelanggan tidak membeli atribut melainkan mereka membeli 

manfaat dari produknya. Maka dari itu, atribut harus diterjemahkan 

menjadi manfaat fungsional dan emosional. 

3. Nilai, merek juga mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen dari 

sebuah produk. 

4. Budaya, suatu merek mewakili suatu kebudayaan tertentu. 

5. Kepribadian, merek dapat memproyeksikan pada suatu kepribadian 

tertentu. 

6. Pemakai, suatu merek menyarankan jenis pelanggan yang membeli produk 

tersebut. 

Menurut Biel dalam jurnal (Farhan, 2015) citra merek terdiri dari tiga 

komponen: 

1. Citra Perusahaan 

Citra yang ada didalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan sebagai 

organisasi berusaha membangun citranya dengan tujuan tak lain agar nama 

perusahaan tersebut baik dimata konsumen. 

2. Citra Produk/konsumen  
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Citra konsumen terhadap suatu produk yang dapat berdampak positif 

maupun negatif yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan 

konsumen. 

3. Citra Pemakai 

Dapat dibentuk dari pengalaman dan kontak dengan penggunaan dari suatu 

produk tersebut oleh konsumen. 

Asosiasi terhadap merek merupakan segala hal yang berkaitan dengan 

ingatan mengenai sebuah merek. Asosiasi merek menjadi salah satu komponen 

yang dapat membentuk ekuitas suatu merek yang dikarenakan asosiasi merek 

dapat membentuk suatu image positif terhadap suatu merek yang muncul, 

kemudian akan menciptakan prilaku positif dari konsumen. 

2.9 Hubungan Citra Merek dengan keputusan Pembelian 

Semakin baik citra merek suatu produk menyebabkan semakin tingginya 

tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, (Wicaksono,2007:29) 

mengemukakan pentingnya pengembangan citra merek kedalam keputusan 

pembelian. Brand image yang dikelola dengan baik akan menghasilkan 

konsekusnsi yang positif, meliputi : 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian 

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

lebih dari fungsi-fungsi produk 

3. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk 
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4. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. 

Menurut (Ferinda Dewi,2009:203) berpendapat citra merek adalah 

merupakan konsep yang diciptakan oleh konsumen karna alasan subjektif dan 

emosi pribadinya. Citra merek yang baik terhadap suatu Produk akan 

meningkatkan presepsi yang baik pula terhadap seseorang. 

 

2.10 Pandangan Islam Mengenai Jual Beli 

                          

                          

 

Artinya : Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka 

sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami 

jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah 

kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat. 

Ayat  di atas  menegaskan  bahwa  seorang  rasulpun  tetap  melakukan 

aktivitas  ekonomi  khususnya  perekonomian  Islam  di  pasar. 

Dalam  ayat  lain  Allah  menegaskan  bahwa :  Dalam  surat  An nisa  ayat  

29  Allah  berfirman :  

                      

                   

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 
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membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh 

diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. 

Dalam perekonomian Islam memperbolehkan khiar yaitu pilihan untuk  

meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan khiar didapatkan jaminan  

bahwa transaksi benar – benar memperoleh kepuasan baik harga maupun  kualitas  

produk. Hal lain yang perlu di perhatikan adalah pasar persaingan sempurna yang  

membebaskan masing-masing individu untuk berkreasi sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian masing-masing. Tingkat efisiensi dan efektifitas  secara  

teoritik  dapat  terwujud.   

Dalam aplikasinya persaingan sempurna  tidak  muncul,  tetapi  yang  terjadi 

adalah persaingan tidak fair dimana yang mempunyai akses  lebih  banyak  akan  

lebih  mudah mendapatkan kemenangan dan kadang merugikan  secara  signifikan  

pihak yang lemah. Untuk itu pemasaran global dengan falsafah persaingan 

sempurna  tetap diperlukan  aturan – aturan  agar  terjadi  mekanisme  persaingan 

yang  tidak  merugikan  pihak  lain. 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama/

Tahun 
Judul Persamaan Perbedaan kesimpulan 

1 Yance 

Astari 

(2015) 

Pengaruh Harga, Kualitas 

Produk, dan Merek 

terhadap Loyalitas 

Pengguna Kartu Paket 

BBM Simpati Loop 

(Studi Kasus Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Social Uin Suska 

Riau) 

Pengaruh Harga 

(X1), Kulitas 

Produk (X2), 

Merek (X3). 

Loyalitas Pengguna 

(Y), Penelitian saat 

ini membahas 

mengenai produk sari 

roti dan Penelitian 

terdahulu membahas 

mengenai  produk 

kartu paket  BBM 

simpati LOOP 

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial 

diperoleh nilai F-hitung 172,019 > F-Tabel 2,699 

yang menunjukkan bahwa variabel harga, kualitas 

produk, dan merek berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pengguna kartu paket Simpati 

Loop (Studi Kasus Mahasiwa Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau). 

2 Nurul 

Aisyah 

Sahara 

(2016) 

Pengaruh Citra Merek 

(Brand Image), Kualitas 

Produk, dan Harga 

terhadap Keputusan 

Pembelian Tupperware 

(Studi Kasus Mahasiswa 

UIN Suska Riau) 

Citra merek 

(X3) 

Kualitas produk 

(X2) 

Harga (X1) 

Dan Keputusan 

pembelian (Y) 

Penelitian saat ini 

membahas mengenai 

produk sari roti dan 

Penelitian terdahulu 

membahas mengenai  

produk Tupperware 

dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui hasil F hitung sebesar (18,154) > F table 

(2,70) dengan sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah 

citra merek, kualitas produk dan harga memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian 

Tupperware pada kalangan Mahasiswa Uin Suska 

Riau. 

3 Yulia 

Eka 

Putri 

(2015) 

Analisis Citra merek 

terhadap keputusan 

pembelian pada sepeda 

motor Honda (Studi 

Kasus Mahasiswa 

Fekonsos UIN Suska 

Riau) 

Keputusan 

Pembelian (Y), 

Citra merek 

(X3) 

Penelitian saat ini 

membahas mengenai 

produk sari roti dan 

Penelitian terdahulu 

membahas mengenai  

produk Sepeda motor 

Honda 

dari hasil penelitian ini diperoleh hasil sebagai 

berikut bahwa secara (simultan) Uji F adalah 

variabel kesadaran merek, perepsi kualitas, 

asosiasi merek dan loyalitas merek, berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian dan seangkan 

(parsial) Uji t adalah variabel kesadaran merek 

persepsi kualitas, dan loyalitas merek, berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, sedangkan variabel 

asosiasi merek tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada sepeda motor Honda 

(studi pada mahasiswa Fekonsos UIN Suska Riau). 

29 
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2.12 Variabel Penelitian 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikuut : 

1. Variabel terikat (dependent) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel bebas (independent). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini 

adalah keputusan pembelian. 

2. Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang menjaadi  sebab 

terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat (dependent), variabel bebas 

(X) pada penelitian ini adalah : 

(X1) : harga 

(X2) : kualitas produk 

(X3) : citra merek 
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2.13 Definisi Konsep Operasional 

Tabel 2.2 

Definisi Konsep Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1 Harga 

(X1) 

harga adalah Harga Merupakan Sejumlah Nilai YangDitukarkan 

KonsumenDengan Manfaat Dari Memiliki Atau Menggunakan 

Produk AtauJasa Yang Nilainya Ditetapkan OlehPembeliAtau 

Penjual Melalui Tawar Menawar, AtauDitetapkan Oleh Penjual 

Untuk Satu HargaYang Sama Terhadap Semua Pembeli. 

Kotler& Keller (2012 : 25) 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk  

3. Daya saing harga  

4. Kesesuaian harga dengan manfaat (Kotler& 

Keller 2012) 

 

Liker 

 

2 

 

 

 

Kualitas 

produk 

(X2) 

 

 

 

Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang 

tergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang dinyatakan atau di implementasikan (Kotler 

dan Amstrong, 2008:272). 

1. Kinerja produk 

2. Kehandalan 

3. Kesesuaian Produk 

4. Daya Tahan Produk 

5. Kualitas yang dipersepsikan 

(Fandy Tjiptono, 2008) 

Liker 

 

3  

Citra 

merek 

(X3) 

Citra merek adalah “sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk 

dan melekat dibenak konsumen”. (Rangkuti 2008:38) 

1. Kualitas merek  

2. Merek sangat familier sesuai dengan 

manfaatnya 

3. Kemudahan dalam memperoleh 

4. Merek mudah dikenali, dapat diingat dan 

kemasan menarik 

5. Variasi produk 

6. Produk bagus 

(Nila Kasuma Dewi, dkk 2012:20) 

 

Liker 

 

4 Keputusan 

pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang 

nyata apakah membeli atau tidak.(Swastha dan Handoko, 

2008:110) 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi  

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Evaluasi Pasca pembelian (Morisson 2010) 

Liker 

 

 

31 
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2.14 Kerangka Pemikiran Kerangka Pemikiran 

 

  

   H1 

  H2 

  H3 

 

  

                                                                 H4 

Sumber:(Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek 

TerhadapKeputusan Pembelian Weenes, 2013) 

 

Keterangan : 

  : Variabel Berpengaruh 

  : Variabel Berpengaruh Simultan 

  : Variabel Diteliti 

 

4.17  Hipotesis 

H 1 :  Diduga harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada produk sari roti (studi pada mahasiswa fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau). 

H 2 : Diduga kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk sari roti (studi pada mahasiswa 

fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau). 

Keputusan Pembelian (Y) 

Harga  (X1) 

Kualitas 

Produk (X2) 

Citra Merek 

(X3) 
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H3 :  Diduga citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada produk sari roti (studi pada mahasiswa fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau). 

H 4 :  Diduga harga, kualitas produk, dan citra merek  berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian pada produk sari roti (studi 

pada mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau). 

 


