
10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu fungsi dalam perusahaan yang sangat 

berperan penting dalam menjalan kan suatu usaha ataupun bisnis, tanpa 

pemasaran maka suatu perusahaan  tidak akan berjalan. Dengan adanya 

pemasaran maka barang yang telah diproduksi akan sampai ketangan 

konsumen. Disamping itu kegiatan pemasaran juga berperan dalam 

meningkatkan laba atau profit dalam suatu perusahaan. Menurut (Kotler, 

Armstrong, 2008:6) pemasaran adalah proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membantu hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya. 

Pemasaran adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan yang 

dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan 

distribusi, promosi dan penetapan harga serta pelayanan untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu (Gugup Kismono, 

2011:313). 

American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh ( Kotler, 

Keller, 2008:5) definisi formal, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan 

serangkain proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan 
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cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Pemasaran adalah sebuah proses kemasyrakatan di mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain.  

Berdasarkan beberapa pengertian pemasaran yang dikemukan oleh 

para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemasaran adalah suatu 

proses menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada 

pelanggan sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari proses pertukaran. 

2.2 Manajeman Pemasaran 

Manajemen pemasaran digunakan untuk mengukur kegiatan 

pemasaran, perusahaan harus menerapkan manajemen pemasaran agar 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Menurut (Kotler, Keller, 2008:5) manajemen pemasaran (marketing 

management) sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengomunikasi nilai pelanggan yang unggul. 

Selain itu manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan 

analisis, perencanaan, pelaksanaa, dan pengendalian yang mencakup barang, 

jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan tujuan 

menghasilkan kepuasan bagi pihak- pihak tang terkait (Nurrahmi Hayani, 

2012:2). 
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Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu seni dan  ilmu proses terpadu yang mencakup barang dan 

jasa agar tercapainya tujuan perusahaan 

2.3 Harga 

Harga merupakan salah satu faktor penentu pembeli dalam 

menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. 

Apabila produk atau jasa yang akan dibeli tersebut merupakan kebutuhan 

sehari-hari seperti makanan, minuman dan kebutuhan pokok lainnya. Pembeli 

akan sangat memperhatikan harganya. Pengusahah perlu untuk 

memperhatikan hal ini, karena dalam persaingan usaha, harga yang 

ditawarkan oleh pesaing bisa lebih rendah dengan kualitas yang lebih baik. 

Sehingga dalam penentuan harga produk atau jasa yang dijual, baik 

perusahaan besar maupun usaha kecil sekalipun harus memperhatikan 

pembelin. 

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memproleh 

manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. (Kotler, 

Armstrong, 2008:345) 

Menurut (Fandy tjiptono dkk, 2008:465) secara sederhana, istilah 

harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan/ aspek lain 

(non-moneter) yang mengandung utilitas/ kegunaan tertentu yang diperluas 

untuk mendapatkan suatu produk. 
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Menurut (Tjiptono, 2008: 31) dalam (Sandy Sinambow dan Irvan 

Tran, 2015:302)   mengatakan  bahwa  harga  merupakan bauran harga 

berkenaan dengan strategi dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, 

syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga diantara berbagai 

kelompok pelanggan 

(Gitosudarmo,2008:228) dalam (Nicklouse Christian Lempoy dkk, 

2015:1074) mengemukakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu 

atau kombinasi  dari keduanya. 

Menurut (Swastha, 2010: 54) dalam (Fatchur Rachman, 2014:5) 

mengatakan bahwa harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari barang beserta pelayanannya. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga adalah   sejumlah 

uang yang  mengandung nilai sebagai alat tukar yang digunakan untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan. 

Menurut (Arif Yusuf Hamali, 2016: 200) Tujuan penetuan harga 

secara umum, sebagai berikut: 

a) Untuk bertahan hidup, tujuan menentukan harga semurah mungkin 

dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di 

pasaran, dengan catatan harga murah tapi masih dalam kondisi 

yang menguntungkan. 



14 
 

b) Untuk memaksimalkan laba, tujuan harga ini dengan 

mengharapkan penjualan yang meningkatkan sehingga laba dapat 

ditingkatkan. 

c) Untuk memperbesar market share. Penetuan harga ini dengan 

harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan 

meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke 

produk yang ditawarkan. 

d) Mutu produk. Tujuan adalah untuk memberikan kesan bahwa 

peroduk ata jasa yag ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau 

lebih tinggi dari kualitas pesaing. Harga biasanya ditentukan 

setinggi mngkin, karena ada anggapan bahwa produk yang 

berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga 

pesaing.  

e) Karena pesaing. Dalam hal ini, penetuan harga dengan melihat 

harga pesaing, yang tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan 

jangan melebih harga pesaing.  

Indikator Harga 

Menurut (Kotler dan Armstrong, 2008:345), ada empat indikator 

yang mencirikan harga yaitu:  

a. Keterjangkauan harga 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, 

c. Daya saing harga, dan  

d. Harga mempengaruhi daya beli konsumen. 
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Menurut (Sutojo 2009:201) dalam (Eko Kurniawan, 2016: 13) harga 

suatu barang atau jasa merupakan salah satu fakor penentu bagi permintaan 

pasar dalam persaingan harga suatu barang atau jasa harus selalu menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya 

harga merupakan sesuatu yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen atau 

pembeli institusional. Apakah harga tadi dapat diterima konsumen, pembeli 

institusional atau pasarlah yang memutuskan. Bila mana pasar dapat 

menerima harga yang ditawarkan, produk yang bersangkutan laku. 

Sebaliknya apabila pasar menolaknya, perusahaan yang bersangkutan wajib 

meninjau kembali harga yang mereka tawarkan atau ( jika dirasa perlu) 

menarik kembali produk mereka dari pasar. Akan tetapi menetapkan harga 

jual suatu produk tidak dapat dilakukan secara mencoba-coba karena banyak 

sekali kepentingan perusahaan yang terkait didalamnya. 

2.4 Lokasi 

Lokasi tempat merupakan komponen penting dalam membuka bisnis 

bagi pemasar, dalam memilih lokasi pemasar harus mengambil keptusan yang 

tepat agar tidak terjadi kegagalan sebelum bisnis dimulai. Lokasi yang tepat 

dapat menarik para konsumen untuk datang ketempat bisnis yang kita buat 

dan dapat meningkatkan tujuan bisnis. 

Menurut (Lupiyoadi 2013:157) dalam (M. Maulana Dzikril Hakim, 

2016:5) lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan 

dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Pentingnya lokasi bagi 

perusahaan jasa bergantung pada jenis dan derajat interkasi yang terlibat. 
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Menurut (Nugroho dan Paramita, 2009:172) dalam (Ari wibowo, 

2014:4) Suatu lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota, kepadatan 

populasi, kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan transportasi 

umum, kelancaran lalu lintas dan arahnya tidak membingungkan konsumen. 

Sejalan dengan semakin menjamurnya bisnis atau usaha yang menawarkan 

produk atau jasa yang sejenis, perbedaan yang sangat tipis sekalipun pada 

lokasi dapat berdampak kuat pada pangsa pasar dan kemampu labaan sebuah 

usaha. Disamping itu, keputusan pemilihan suatu lokasi juga mencerminkan 

komitmen jangka panjang perusahaan dalam hal keuangan, karena merubah 

lokasi yang buruk kadangkala sulit dilakukan dan sangat mahal. 

Menurut Tjiptono (2014:159) dalam (M. Maulana Dzikril Hakim, 

2016) pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap 

bebrapa faktor berikut: 

1. Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau. Misalnya, lokasi yang dilalui 

atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. 

2. Visiabilitas yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

3. Lalu lintas (traffic), menyangkut dua pertimbangan utama berikut. 

a. banyaknya orang-orang lalu lalang bisa memberikan peluan besar 

terhadap terjadinya impulse-buying, yaitu keputusan pembelian yang 

seringkali terjadinya spontan, tanpa perencanaan, dan atau tanpa 

melalui usaha-usaha khusus. 

b. Kepadatan dan kemacetan lalu-lintas bisa pula menjadi hambatan. 
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4. tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda dua 

maupun roda empat. 

5. ekspansi yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha di 

kemudian hari. 

6. lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

7.  Kompetisi yaitu lokasi pesaing. 

8. Peraturan pemerintah. 

Indikator Lokasi 

Menurut Tjiptono (2014:159) dalam M. Maulana Dzikril Hakim 

indikator lokasi sebagai berikut: 

a. Akses 

b. visibilitas 

c. lalu lintas  

d. tempat parkir 

e. ekspansi 

 

2.5 Produk  

Produk adalah semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Amstrong, 

2008:266). Sedangkan menurut (Kotler dan Keller, 2009:4) produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik jasa, pengalaman, acara, 

orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 
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Menurut (Bennion & Scheulle, 2004) dalam (Santri Zulaicha dan 

Rusda Irawati, 2016) karateristik dari makanan  adalah faktor penentu yang 

paling penting saat mencoba menikmati suatu makanan, diantaranya adalah :  

1. Penampilan  

Penampilan menciptakan kesan terhadap suatu makanan, 

contohnya warna, porsi, desain. Kesegaran suatu makanan 

paling sering tampak dari penampilan makanan itu tersendiri.  

2. Selera  

Selera adalah atribut penting dari suatu makanan yang 

merupakan campuran dari rasa, bau, sensasi yang ditimbulkan 

oleh bahan makanan. 

3. Rasa  

Rasa adalah sensasi yang diterima saat makanan berada 

dimulut. Rasa primer meliputi manis, asin, asam, dan pahit. 

4. Tekstur  

Tekstur adalah bagian-bagian dari makanan itu sendiri yang 

menunjukkan sebuah tekstur, misalnya tekstur dari sebuah roti 

atau tekstur dari saus krim yang lembut. 

Menurut (Gugup Kismono, 2011:346)  untuk membantu agar strategi 

pemasaran perusahaan dapat dijalanlan secara efektif, pemasar membagi 

produk berdasarkan proses pembelian dan penggunaannya, menjadi produk 

konsumen dan produk industri. 
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1. Produk Konsumen (Consumer Product). Produk konsumen adalah 

barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau 

individual. Menurut perilaku konsumen, produk konsumen 

digolongkan menjadi sebagai berikut: 

a. Convenience Goods merupakan barang dan jasa yang harganya 

relatif mahal, frekuensi pembeliannya tinggi dan konsumen 

mengeluarkan sedikit usaha maupun pertimbangan sebelum 

membuat keptusan pembelian. 

b. Shopping Goods merupakan produk yang dibeli konsumen 

berdasarkan perbandingan dengan produk lain melalui 

informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 

c. Produk Spesial (Specialty Goods) merupakan produk yang unik 

dimata konsumen tertentu, sering kali konsumen harus 

membelinya meski berapapun harganya dan jauh lokasi 

pembeliannya. 

d. Produk yang tak Diinginkan (Unsougt Goods) merpakan 

barang-barang yang belum diinginkan konsumen potensial, 

atau konsumen belum tahu bahwa mereka dapat membelinya. 

2. Produk Industri (Industrial Goods). Produk industri adalah barang 

atau jasa yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi 

barang atau jasa lain, atau dibutuhkan untuk kegiatan operasional 

perusahaan tersebut. 
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Kondisi persaingan sangat berbahaya bagi suatu perusahaan bila hanya 

mengandalkan produk yang ada tanpa usaha tertentu untuk pengembangannya. 

Oleh karena itu, setiap perusahaan di dalam mempertahankan dan 

meningkatkan penjualan perlu mengadakan usaha penyempurnaan dan 

perubahan produk yang dihasilkan kearah yang lebih baik, sehingga dapat 

memberikan daya guna dan daya pemuas serta daya tarik yang lebih besar. 

Indikator produk 

Menurut (Bennion & Scheulle, 2004) dalam (Santri Zulaicha dan 

Rusda Irawati, 2016) indikator  produk meliputi: 

a. Penampilan 

b. Selera 

c. Rasa 

d. Tekstur 

2.6 Keputusan Pembelian 

Menurut (Kotler dan Amstrong, 2008: 181), menyatakan bahwa 

“Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang 

dibeli.” Dalam keputusan pembelian, ada dua faktor yang muncul antara niat 

untuk membeli dan keputusan pembelian. 

Swasta dan Irawan (2008:145) dalam (Sandy Sinambow dan Irvan 

Trang,2015: 302) mengemukakan keputusan  konsumen  adalah  motif  atau  

dorongan  yang  timbul  terhadap  sesuatu  dimana  pembeli  melakukan 

pembelian disebabkan adanya kebutuhan dan keinginan. 

Menurtut (Swastha, 2008:122) dalam (Yudhi Setiawan, 2017:16) 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih 
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penjual (motif langganan/ patronage motive). Motif ini sering menjadi latar 

belakang keputusan pembelian konsumen, faktor- faktor tesebut antara lain: 

a) Lokasi penjualan yang strategis, pelayanan yang baik, tempat 

persediaan yang mudah dicapai dan ramai. Pembeli cenderung akan 

memilih lokasi yang benar-benar strategis dan tidak membutuhkan 

terlalu banyak waktu, tenaga dan biaya.  

b) Harga. Harga merupakan faktor penentu dalam keputusan 

pembelian. Terjadinya perbedaan harga antar pesaing menyebabkan 

konsumen cenderung akan pindah ketoko lain yang menawarkan 

harga lebih murah. 

c) Penggolongan barang. Penggolongan barang yang baik dapat 

memudahkan konsumen dalam pencarian barang. 

d) Servis yang ditawarkan. Konsumen cenderung tertarik memilih toko 

yang menawarkan servis-servis yang menguntungkan mereka. 

e) Toko yang menarik. Tampilan toko juga menjadi daya tarik bagi 

pembeli untuk memilih toko. Tampilan toko seperti tata ruang, 

desain toko, warna, penerang dan lainnya. 

f) Kemampuan tenaga penjualnya. Kemampuan tenaga penjual yang 

terampil dan kompeten dapat memuaskan konsumen dan mendukung 

dalam kegiatan pemasaran.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:149) dalam (Ari wibowo, 

2014:4-5)  menyatakan bahwa, “Purchase decision is the buyer’s decision 

about which brand to purchase” yang artinya bahwa Keputusan pembelian 



22 
 

adalah tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan 

pembelian produk. Konsumen sebagai pelaku utama dalam proses pembelian 

selalu menjadi perhatian produsen. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen dapat terjadi apabila kosumen sudah mendapatkan layanan dari 

pemberian jasa dan setelah itu konsumen merasakan adanya kepuasan dan 

ketidak puasan, maka dari itu konsep-konsep keputusan pembelian tidak lepas 

dari konsep kepuasan konsumen. 

 

 

Gambar  2.1 
Model Lima Tahap Proses Pembelian 

Sumber: kotler (2012:166) 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:166) dalam (Ari wibowo,  

2014:4-5)   ada lima tahap yang di lalui konsumen dalam mengambil suatu 

keputusan pembelian, yaitu: 

1. Pengenalan Masalah, Proses pembelian dimulai ketika pembeli 

mengenali  suatu masalah atau kebutuhan dan keinginan yang 

belum terpenui dan terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut diketahui, 

maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang 

belum terpenuhi atau masi bisa di tunda pemunuhanya, serta 

kebutuhan yang sama-sama segera terpenuhi. 

2. Pencarian Informasi, Seorang konsumen yang mulai tergugah 

minatnya mungkin akan atau mungkin tidak mencari informasi 

lebih banyak lagi. Jika dorongan konsumen adalah kuat, dan obyek 
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yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, konsumen akan 

membeli obyek itu. Jika tidak, kebutuhan konsumen itu tinggal 

mengendap dalam ingatanya. 

3. Evaluasi Alternatif, Terdapat beberapa proses konsumen evaluasi 

adalah orientasi kognitif, yakni memandang konsumen akan 

membuat pertimbangan yang sadar dan rasional. Kebanyakan 

pembeli akan mempertimbangkan beberapa ciri namun mereka 

memberikan pembobotan yang berbedabeda bagi setiap ciri. 

4. Keputusan Pembelian, Dalam melaksanakan pembelian, konsumen 

dapat mengambil lima keputusan yaitu harga, lokasi. kuantitas, 

waktu dan metode. Tahap ini diawali dengan tahap penilaian 

berbagai alternative yang dapat dilihat dari atributatribut yang 

melekat pada produk itu. Dengan indikasi itu konsumen membentuk 

pilihan. Namun, ada dua faktor yang mempengaruhi pada saat 

memilih, yaitu sikap pada orang lain dan kejelekan suatu produk. 

5. Perilaku setelah pembelian, Tugas pemasaran tidak berakhir saat 

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. 

Setelah pembelian produk terjadi, konsumen akan mengalami suatu 

tinkat kepuasan atau ketidak kepuasan. Kepuasan atau tidak 

kepuasan pembeli dengan produk akan mempengarui tinkah laku 

berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan 

peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. 
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Indikator Keputusan Pembelian  

Indikator dari keputusan pembelian menurut (Kotler dan Amstrong,  

2008: 181): 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Informasi 

c. Evaluasi 

d. Keputusan pembelan 

e. Perilaku setelah pembelian 

 

2.7 Pandangan Islam Mengenai Jual Beli 

Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman: 

َٰٓأَيُّهَا لَُكم بَۡيىَُكم بِ  ٱلَِّذيهَ  يَ  اْ أَۡمَى  ِطلِ َءاَمىُىاْ ََل تَۡأُكلُىَٰٓ َزةً َعه  ٱۡلبَ  َٰٓ أَن تَُكىَن تَِج  إَِلَّ

اْ أَوفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ  ىُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُىَٰٓ َ تََزاٖض مِّ   ٩٢َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما  ٱّللَّ

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. 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus 

kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli.  Dalam ayat ini Allah 

mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 

meggunakan,  ( dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan 

jalan yang batil, yaitu yang tidak boleh dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan 

dengan asa saling ridha, saling iklas. Dan dalam ayat ini Allah juga 

melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sndiri maupun saling 
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membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini sebagai wujud dari kasih 

sayang-Nya, karena Allah Maha Kasih Sayang kepada kita.  

Pada hakekatnya harta pada dasarnya adalah hak bersama. Sehingga 

setiap individu punya hak untuk mendapatkannya dan mengelolanya. Asal 

dengan landasan adil dan kerelaan, jauh dari kedhaliman, manipulasi, 

kebohongan, kecurangan dan paksaan.  

Jika dikaitkan dengan masalah keputusan konsumen dalam membeli 

suatu produk, maka keputusan terbesar ada ditangan konsumen sebelum 

konsumen membeli suatu produk. Perusahaan hanya mampu 

memperkenalkan produknya kepada konsumen dan tidak bisa memaksa 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. 

Setelah konsumen telah mengetahui harga yang ditawarkan sesuai 

dengan daya beli yang dimilikinya, kemudian konsumen merasa bahwa 

produk yang ditawarkan seperti lokasi yang terjangkau dan strategis serta 

suasana yang sesuai dengan keinginan konsumen, maka konsumen berhak 

untuk memberi keputusan untuk membeli atau tidak membeli produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu 

No  Nama/Tahun Judul Variabel Hasil 

1 Yudhi 

Setiawan 

(2017) 

Analisa Pengaruh 

Harga, Kualitas Produk, 

dan Pelayanan 

Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus 

pada Toko Rendang 

Kokoci di 

Payakumbuh) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Harga (X1) 

Kualitas Produk 

(X2) 

Pelayanan(X3) 
 

Harga, Kualitas 

Produk dan 

Pelayanan 

berpengaruh positif  

terhadap Terhadap 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

Kasus pada Toko 

Rendang Kokoci di 

Payakumbuh) 

2 Ahmad 

Khumaidi 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Produk, Harga, 

Distribusi, dan Promosi 

Terhadap Keputusan 

Pembelian  Teh Celup 

Sariwangi. (Studi Kasus 

pada Konsumen Rumah 

Tangga  di Kp. Muk 

Cengkareng)  

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Distribusi (X3) 

Promosi (X4) 

Produk, Harga, 

Distribusi, dan 

Promosi 

Berpengaruh Secara 

Parsial dan 

Signifikan Terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

Pembelian  Teh 

Celup Sariwangi. 

(Studi Kasus pada 

Konsumen Rumah 

Tangga  Di Kp. Muk 

Cengkareng) 

3 Kardita Magda 

(2017) 

Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, Dan 

Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

(Studi Pada El’s Coffee 

Kartini Bandar 

Lampung) 

Keputusan 

pembelian (Y) 

kualitas produk 

(X1) 

Harga  (X2) 

Lokasi (X3) 

Kualitas produk, 

harga, dan lokasi 

memiliki pengaruh 

secara parsial dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

(Studi Pada El’s 

Coffee Kartini 

Bandar Lampung 
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2.9 Variabel Penelitian 

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

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

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

adalah keputusan pembelian konsumen. 

2. Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya 

atau pengaruhnya variabel terikat (dependent). Variabel bebas (X) pada 

penelitian ini adalah :  

(X1) : Harga 

(X2) : lokasi 

(X3) : Produk 
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2.10 Definisi Konsep Operasional 

Tabel 2.2 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Harga (X1) Harga adalah sejumlah uang yang 

ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang 

ditukarkan para pelanggan untuk 

memproleh manfaat dari memiliki 

atau menggunakan suatu produk atau 

jasa. (Kotler, Armstrong, 

2008:345) 

a. Keterjangkauan 

harga 

b. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk, 

c. Daya saing harga, 

d. Harga 

mempengaruhi 

daya beli konsumen 

(Kotler, Armstrong, 

2008:345) 

Likert 

 

 

 

 

Lokasi (X2) Lokasi adalah keputusan yang dibuat 

perusahaan berkaitan dengan dimana 

operasi dan stafnya akan 

ditempatkan. Pentingnya lokasi bagi 

perusahaan jasa bergantung pada 

jenis dan derajat interakasi yang 

terlibat. Menurut Lupiyoadi 

(2013:157) dalam M. Maulana 

Dzikril Hakim (2016:5) 

a. Akses 

b. Visibilitas 

c. lalu lintas 

d. tempat parkir 

e. ekspansi 

Menurut Tjiptono 

(2014:159) dalam M. 

Maulana Dzikril 

Hakim 

Likert 

Produk (X3) Produk adalah semua hal yang dapat 

ditawarkan kepada pasar untuk 

menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan atau konsumsi yang 

dapat memuaskan suatu keinginan 

atau kebutuhan (Kotler dan 

Amstrong, 2008:266). 

a. Penampilan 

b. Selera 

c. Rasa 

d. tekstur 

Menurut (Bennion & 

Scheulle, 2004) dalam 

(Santri Zulaicha dan 

Rusda Irawati, 2016) 

Likert 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

“Keputusan pembelian adalah 

keputusan pembeli tentang merek 

mana yang dibeli.” Dalam keputusan 

pembelian, ada dua faktor yang 

muncul antara niat untuk membeli 

dan keputusan pembelian. 

Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008: 181), 

a. Pengenalan 

kebutuhan 

b. Informasi 

c. Evaluasi 

d. Keputusan 

pembelan 

e. Perilaku setelah 

pembelian 

Kotler dan Amstrong 

(2008: 179), 

Likert 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 H1 

 H2 

 H3 

  

 

                                                                    H4 

 Pengaruh Harga, Lokasi dan Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian. 

Sumber: (Tjiptono, 2000:57) dalam (Suzy Widyasari dan Erna Triastuti 

Fifilia, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga (X1) 

Lokasi (X2) 

Keputusan Konsumen (Y) 

Produk (X3) 
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2.12 Hipotesis 

H1 : Diduga harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen di rumah makan Ampera Lintau di Siak 

Sri Indrapura. 

H2 : Diduga lokasi berpengaruh secara parsial  terhadap keputusan 

pembelian konsumen di rumah makan Ampera Lintau di Siak 

Sri Indrapura. 

H3 : Diduga produks berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen di rumah makan Ampera Lintau di Siak 

Sri Indrapura. 

H4 :   Diduga harga, lokasi dan produk berpengaruh secara simultan  

terhadap keputusan pembelian konsumen di rumah makan 

Ampera Lintau di Siak Sri Indrapura. 

 

 


