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BAB II 

 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan pokok perusahaan, 

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

pemasaran sebagaimana telah diketahui bersama adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan agar barang atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan 

dapat sampai ke tangan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan. Disamping 

itu, kegiatan pemasaran juga bertujuan memperoleh laba yang maksimal untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2011:5) dalam buku Marketing 

Management edisi 13 pengertian pemasaran adalah: “Mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial”.Sedangkan menurut Daryanto 

(2011:1) mengemukakan pengertian pemasaran sebagai berikut: “Suatu proses 

sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

aktifitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen, dimana 

kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. 

2.2.Manajemen Pemasaran  

Manajemen pemasaran mengatur semua keinginan pemasaran, karena itu  

manajemen pemasaran sangat penting bagi perusahaan. Manajemen pemasaran 
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menurut Kotler dan Keller (2011:6) adalah: “Manajemen pemsaran sebagai seni 

dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang umum”.  

Sedangkan definisi manajemen pemasaran menurut Tjiptono (2011:2) 

adalah: “Manajemen pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, dan mendistribusikan produk, 

jasa dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional”.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebagai suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta 

mendapatkannya dan mempertahankannya yang dirancang untuk memuaskan 

keinginan pasar sasaran. 

2.3. Keputusan Pembelian (Y) 

 Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula strategi 

yang harus di jalankan perusahaan, khususnya di bidang pemasaran.Untuk itu 

perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam 

hubungannya dengan keputusan pembelian oleh konsumen. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2011:518) keputusan pembelian adalah 

keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa 

merupakan saat penting bagi kebanyakan pemasar. Keputusan ini dapat menandai 

apakah strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan luas, dan efektif, 



 
 

11 

atau apakah kurang baik direncanakan atau keliru menetapkan sasaran. Jadi para 

pemasar tertarik dengan proses pengambilan keputusan konsumen. 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan keputusan pembelian 

adalah perilaku membeli barang atau jasa dari konsumen akhir yang di lakukan 

setelah evaluasi pilihan alternatif dengan tujuan untuk memilih satu diantara 

pilhan tersebut. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:159) proses pengambilan 

keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian 

 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2012:159) 

 Model tahap pengambilan keputusan tersebut menjelaskan bahwa 

konsumen harus melalui lima tahap dalam proses pembelian sebuah produk. 

1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan 

masalah atau kebutuhan. Konsumen menyadari suatu perbedaan antara 

keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat 

digerakkan oleh rangsangan dari dalam maupun dari luar dirinya. 

2. Pencarian informasi. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai 

sumber, meliputi: 

a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan 

b. Sumber komersil: iklan, tenaga penjual, penyalur kemasan, pameran. 

c. Sumber publik: media massa, organisasi konsumen. 
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d. Sumber eksperimental: pernah menguji dan menggunakan produk 

tersebut. 

3. Evaluasi alternatif. Setelah pencarian informasi konsumen akan 

menghadapi sejumlah merek yang dapat dipilih. Pemilihan alternatif ini 

melalui suatu proses evaluasi alternatif tertentu. Sejumlah konsep tertentu 

akan membantu memahami proses ini yaitu : 

a. Konsumen akan mempertimbangkan berbagai produk. 

b. Pemasar jangan memasukkan ciri-ciri yang menonjol dari suatu produk 

sebagai suatu yang paling penting. Pemasar harus lebih 

mempertimbangkan kegunaan ciri-ciri tersebut bukan penonjolan. 

c. Konsumen biasanya membangun seperangkat merek sesuai dengan ciri-

cirinya. 

d. Konsumen diasumsikan memiliki sejumlah fungsi kegunaan atas setiap 

ciri. Fungsi kegunaan menggambarkan bagaimana konsumen 

mengharapkan kepuasan dari suatu produk yang bervariasi pada tingkat 

yang berbeda untuk masing-masing ciri. 

e. Terbentuknya sikap konsumen terhadap beberapa pilihan merek melalui 

prosedur penilaian. 

4. Keputusan pembelian. Tahap ini diawali dengan tahap penilaian berbagai 

alternatif yang dapat dilihat dari atribut-atribut yang melekat pada produk 

itu. Setiap konsumen yang memutuskan untuk membeli sesuatu akan 

membuat lima macam sub keputusan membeli, yaitu keputusan tentang 
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merek, keputusan membeli dari siapa, keputusan tentang jumlah, 

keputusan tentang waktu beli dan keputusan tentang cara membayar. 

5. Perilaku setelah pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan 

mengalami berbagai tingkat kepuasan atau tidak kepuasan tertentu. 

 

2.3.1. Faktor-faktor Dalam Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2009:214).Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Yang mempunyai 

pengaruh paling luas dan paling dalam adalah faktor-faktor budaya. 

a. Faktor budaya 

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. 

Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah 

geografis. 

b. Faktor sosial.  

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 

1. Kelompok acuan 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku orang tersebut. Kelompok yang berpengaruh langsung  

 

 



 
 

14 

2. Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok 

acuan primer yang paling berpengaruh. 

c. Peran dan status sosial. 

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, 

keluarga, klub, organisasi.Kedudukan orang itu di masing-masing 

kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan statusnya.  

d. Faktor pribadi. 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup: 

pekerjaan,keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan 

gaya hidup pembeli.  

e. Faktor psikologis. 

Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik 

konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan pembelian. Tugas 

pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen 

antara datangnya rangsangan pemasaran luar dan keputusan pembelian akhir.  

2.4 Kualitas Produk 

2.4.1. Pengertian Kualitas Produk 

 Pengertian kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong (2012:283) 

kualitas produk adalah: Kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 



 
 

15 

fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan Durabilitas, Reliabilitas, Ketepatan, 

Kemudahan Pengoperasian, dan Reparasi Produk, juga Atribut Produk 

lainnya.Menurut Tjiptono (2008:67) kualitas merupakan perpaduan antara sifat 

dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi 

prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan 

karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas 

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan 

spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam 

batas toleransi yang telah ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu 

menjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar diwaktu 

yang akan datang. Demikian juga konsumen dalam dalam membeli suatu produk 

konsumen selalu berharap agar barang yang dibelinya dapat memuaskan segala 

keinginan dan kebutuhannya. 

Menurut Kotler (2008:330), kebanyakan produk disediakan pada satu 

diantara empat tingkatan kualitas, yaitu: kualitas rendah, kualitas rata-rata sedang, 

kualitas baik dan kualitas sangat baik. Beberapa dari atribut diatas dapat diukur 

secara objektif. Namun demikian dari sudut pemasaran kualitas harus diukur dari 

sisi persepsi pembeli tentang kualitas produk tersebut. Kualitas produk adalah 

bagaimana produk itu memiliki nilai yang dapat memuaskan konsumen baik 

secara fisik maupun secara psikologis yang menunjuk pada atribut atau sifat-sifat 

yang terdapat dalam suatu barang atau hasil. 
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 Menurut Kotler dan Armstrong (2009:266)produk sebagai segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan. Sedangkan menurut Tjiptono(2008:67) kualitas merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran 

dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa 

jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas merupakan suatu produk dan jasa yang melalui beberapa tahapan proses 

dengan memperhitungkan nilai suatu produk dan jasa tanpa adanya kekurangan 

sedikitpun nilai suatu produk dan jasa, dan menghasilkan produk dan jasa sesuai 

harapan tinggi dari pelanggan. Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan 

maka diperlukan suatu  standarisasi kualitas. 

 Konsumen senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja suatu produk, 

hal ini dapat dilihat dari kemampuan produk menciptakan kualitas produk dengan 

segala spesifikasinya sehingga dapat menarik minat konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk tersebut. Berdasarkan bahasan di atas dapat dikatakan 

bahwa kualitas yang diberikan suatu produk dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 

Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui 

dimensi-dimensinya. Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008:67): 

1. Kinerja (Ferformance), berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuah produk. 
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2. Fitur (Features), adalah karakteristik yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

3. Kehandalan (Reliability), adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. 

Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk 

tersebut dapat diandalkan. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specifications), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi. 

5. Daya tahan (Durability), yang berarti berapa lama atau umur produk 

yangbersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 

Semakinbesar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka 

semakin besar pula daya produk. 

6. Estetika (Aesthetics), berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk. 

7. Kesan kualitas (Perceived quality), sering dibilang merupakan hasil 

dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung 

karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau 

kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan.  
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2.5. Citra Merek 

 Citra (Image) adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau 

produknya. Image dipengaruhi oleh banyak faktor yang diluar kontrol perusahaan. 

Citra yang efektif adalah citra yang melalui 3 hal: 

1. Memanfaatkan karakter produk 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan karakter pesaing. 

3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. 

 Agar bisa berfungsi harus disampaikan melalui setiap saranan komunikasi 

yang tersedia dalam sarana kontak merek Kotler (2008:338). Mengembangkan 

citra yang kuat membutuhkan kreaktifitas dan kerja keras. Citra tidak dapat 

ditanamkan dalam pikiran manusia dalam semalam atau disebarkan melalui media 

masa. Sebaiknya citra itu disampaikan secara terus menerus. Agar berhasil 

memperoleh dan mempertahankan konsumennyan maka perusahaan harus 

berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan produk dengan memiliki citra 

merek (brand image) yang positif dimata konsumen. Dengan menampilkan 

produk yang memiliki Citra Merek yang positif dapat mempertinggi kepercayaan 

konsumen terhadap produknya dan mendorong konsumen semakin lama akan 

menjadi konsumen yang loyal terhadap produk dari perusahaan. 

 

2.5.1.Pengertian merek 

 The American Marketing associationmendefinisikan merek atau brand 

sebagai: nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi yang ditujukan 

agar dapat mengenali barang atau jasa dari suatu atau sekelompok penjual dan 
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membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Oleh karena itu, merek 

menunjukkan penjual atau pembuat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

merek dagang, penjual tersebut diberikan hak ekslusif untuk menggunakan nama 

mereknya selamanya. Merek berbeda dengan aset lainnya seperti hak cipta atau 

hak paten, yang memiliki tanggal kadaluarsa Kotler dan Keller (2009:332). 

2.5.2. Keputusan Nama Merek 

Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah apakah perlu 

mengembangkan nama merek produk. Dewasa ini, penentuan merek merupakan 

satu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsungan tanpa penentuan merek. 

Seandainya perusahaan memutuskan memberi merek produk atau jasanya, ia 

harus memilih merek nama yang akan digunakan. Kotler dan Keller (2012:359) 

2.5.3. Keputusan Strategi Merek  

Berikut ini empat strategi umum merek yang sering digunakan: 

1. Corporate brand (company brand), yaitu menggunakan nama perusahaan 

(baik perusahaan induk maupun anak perusahaan atau kantor cabangnya) 

sebagai merek produk. 

2. Family brand, yaitu nama  merek yang digunakan di lebih dari satu 

kategori produk, tetapi tidak harus selalu merupakan nama perusahaan 

pemiliknya. 
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3. Individual brand, yaitu merek  yang dibatasi hanya untuk satu kategori 

produk, meskipun biasa digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda 

dalam kategori sama. 

4. Modifier, yaitu wahana untuk menandakan item spesifik atau tipe model 

atau konfigurasi tertentu dari produk. 

2.5.4. Manfaat merek  

Menurut Kotler dan Keller (2012:259), merek memiliki manfaat bagi 

perusahaan sebagai berikut: 

a. Menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. 

b. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. 

c. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur–fitur 

atau aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian 

properti hukum yang sangat beharga, dapat mempengaruhui konsumen, 

dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan pendapatan masa 

depan yang langgeng. 

2.5.5. Kebijakan pemberian merek dipandang dari sudut pandang konsumen 

dan produsen 

Dapat ditinjau mengenai beberapa manfaat dari merek dengan dilihat dari 

sudut pandang yang berkepentingan, dalam hal ini adalah produsen dan 

konsumen. 



 
 

21 

1. Brand ditinjau dari sudut pandang produsen 

a. Nama merek memudahkan penjul untuk mengola pesanan–pesanan dan 

memperkecil timbulnya permasalahan 

b. Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi penjual dari 

pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila tidak, setiap pesaing akan meniru 

produk yang telah berhasil dipasaran 

c. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan 

konsumen terhadap produknya dimana kesetiaan konsumen akan 

melindungi penjual dari persaingan serta membantu memperketat 

pengendalian dalam merencanakan strategi bauran pemasaran. 

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke dalam 

segmen-segmen  

e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik.  Dengan 

membawa nama perusahaan, merek-merek ini sekaligus mengiklankan 

kualitas dan besarnya perusahaan. 

2.5.6. Indikator Brand Image/Citra Merek 

Menurut Mohammad (2010:61), ada 3 indikator citra merek yaitu : 

1. Corporate image (citra pembuat), yaitu sekumpulan asosiasi yang di 

persepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang 
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atau jasa. citra pembuat meliputi: popularitas, kredibilitas, jaringan 

perusahaan, serta pemakai itu sendiri atau penggunanya. 

2. User image (citra pemakai), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang dan jasa. 

Meliputi: pemakai itu sendiri, serta status sosial. 

3. Product image (citra produk), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Meliputi: atribut 

dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:261) ada beberapa indikator yang 

mempengarui brand image, yaitu: 

1. Persepsi konsumen terhadap pengenalan produk 

Sejauh mana konsumen mengenal produk tersebut misalnya AQUA 

dikenal konsumen  sebagai merek dari air mineral atau air minum dalam 

kemasan. 

2. Persepsi konsumen terhadap kulitas produk 

Persepsi konsumen akan kualitas dari produk tersebut,  Mc Donald dikenal 

dengan rasa ayam goreng yang renyah dan gurih. Hal ini menciptakan 

persepsi akan kualitas suatu merek yang dinilai oleh konsumen. 

3. Persepsi konsumen terhadap kulitas ukuran. 

Persepsi konsumen akan ukuran dari produk apakah dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen.  
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4. Persepsi konsumen terhadap daya tahan. 

Persepsi konsumen terhadap daya tahan suatu produk sesuai dengan waktu 

pemakaian produk atau melebihi waktu penggunaan. 

5. Persepsi konsumen terhadap warna produk. 

Persepsi konsumen akan warna produk dari merek tersebut misalnya 

Sunlight dikenal konsumen dengan produk yang berwarna hijau. 

6. Persepsi konsumen terhadap harga. 

Persepsi konsumen akan mahal atau murahnya suatu produk yang dilihat 

dari harga yang diberikan untuk suatu produk. 

7. Persepsi konsumen terhadap lokasi. 

Persepsi konsumen akan tempat dimana produk tersebut dapat ditemukan 

atau dicari. Persepsi tersebut dapat berupa mudah atau sulitnya produk 

tersebut didapatkan oleh konsumen. 

 Kualitas sebuah merek memberikan suatu alasan yang penting untuk 

konsumen. Hal ini mempertimbangkan merek-merek mana yang harus 

dipertimbangkan selanjutnya merek mana yang harus dipilih. 

2.6. Kualitas Pelayanan 

2.6.1. Pemasaran Jasa 

Peranan pemasaran dalam suatu perusahaan sangat penting karena tinggi 

rendahnya tingkat penjualan sangat ditentukan oleh fungsi pemasaran yang  

efektif dalam suatu perusahaan. Pemasaran berarti kegiatan manusia yang 
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langsung berkaitan dengan pasar, dimana tujuannya adalah untuk mewujudkan 

pertukaran yang potensial dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Daryanto (2011:1) mendefinisikan pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain. Menurut Tjiptono (2008:5) pemasaran merupakan fungsi 

yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal 

perusahaan yang memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal 

Pemasaran bertujuan untuk menarik pembeli dalam mengkonsumsi produk yang 

ditawarkan. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam 

penggambaran strategi”. Kualitas pelayanan sering diartikan sebagai 

perbandingan antara layanan yang diharapkan dengan layanan yang diterima 

secara nyata. Kualitas pelayanan merupakan komponen penting dalam persepsi 

konsumen, juga sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. 

Semakin baik kualitas maka jasa yang diberikan maka akan semakin baik pula 

citra jasa tersebut dimata konsumen. 

Definisi menurut Assauri (2010: 12) menyatakan Pemasaran merupakan 

kegiatan pengenalisisan, perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian program-

program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara 

keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan 

organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang.  
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2.6.2. Kualitas Pelayanan  

Kualitas Pelayanan menurut Tjiptono (2014:268) defenisi kualitas 

pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta ketetapan penyampainnya untuk membagi harapan konsumen. Perusahaan 

yang memberikan komitmen pada kualitas dan secara konsisten memberikan 

kualitas pelayanan akan menikmati keunggulan persaingan sehingga perusahaan 

dapat dengan mudah membina loyalitas pelanggan dan membina hubungan 

pelanggan dengan sukses. Ini berarti kualitas jasa (service quality) merupakan 

salah satu aspek yang memberikan kontribusi pada keberhasilan suatu organisasi. 

Pengertian kualitas dapat pula dibedakan menurut pandangan produsen 

dan konsumen. Definisi kualitas menurut produsen adalah kesesuaian terhadap 

spesifikasi, dimana produsen memberikan toleransi tertentu yang dispesifikasikan 

untuk dimensi-dimensi kritis dan tiap bagian yang dihasilkan. Pada bidang jasa, 

kualitas dipertahankan dengan memenuhi standar pelayanan. Dari sudut pandang 

konsumen, kualitas berarti nilai yaitu seberapa baik suatu produk atau jasa 

menyajikan tujuan yang dimaksudkan dengan tingkat harga yang bersedia dibayar 

oleh konsumen. 

Sebagai salah satu produsen Laptop Asus mendominasi di Indonesia 

dengan kualitas produk yang tidak bisa diremehkan jika dibandingkan dengan 

perusahaan kolosal seperti Samsung dan Apple. Namun sesuatu yang dibuat oleh 

manusia tidak ada yang sempurna sebagus apapun produknya tidak ada yang 

terhindar dari kerusakan dan ketidaksengajaan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Asus mempertegas komitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi pasar di 

Indonesia. Asus hadir di Indonesia dengan memberikan layanan tambahan dengan 

menghadirkan Service Center resmi yang dikelola langsung oleh Asus. Semakin 

banyak dan tersebarnya masyarakat pengguna perangkat computer diindonesia 

khususnya produk Asus yang selalu mengedepankan inovasi dan kualitas terbaik, 

selama ini pengguna lini produk komponen PC dan perangkat pendukung lainnya 

dari Asus yang melakukan klaim pada reseller, yang dilanjutkan kepihak 

distributor. Cara tersebut masih dapat dilakukan, namun bagi pengguna produk 

merek Asus bisa secara langsung mendatangi Service Center resmi yang dikelola 

langsung oleh Asus  dengan staf dan teknisi yang telah terlatih dari  Asus untuk 

menyampaikan keluhan yang konsumen rasakan. Layanan Garansi dan Service 

dari Asus Service Center hanya dapat diberikan untuk produk yang didistribusikan 

secara resmi di Indonesia, dan tidak berlaku untuk produk non resmi. 

Berikut adalah informasi mengenai layanan purna jual tambahan terbaru m 

mengenai layanan purna jual tambahan terbaru dari Asus khususnya untuk 

melayani pengguna produk Asus non-finished product, seperti motherboard, kartu 

grafis, pereangkat multimedia, optical disc drive, display, all-in-one PC, PC 

desktop, dan perangkat network. 

2.6.3. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2008:95) dalam kualitas pelayanan terdapat lima 

dimensi yang mmpengaruhi diantaranya 
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1.  Reliability (kehandalan) melibatkan konsistensi dari kinerja danketerkaitan. 

Berarti perusahaan di tuntut untuk memberikan layanan dengan  benar pada 

saat yang tepat. 

2. Responsiveness (ketanggapan) berhubungan dengan kesiap-siagaan atau 

kesediaan dari karyawan untuk menyediakan layanan. Responsiveness 

melibatkan ketepatan waktu dari layanan. 

3. Competence (kemampuan) berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan untuk melaksanakan layanan. 

4. Accsess (mudah diperoleh) berarti memiliki pendekatan dan mudah 

mengadakan kontak.  

5. Courtesy (kehormatan) melibatkan kesopanan, rasa hormat, pertimbangan, 

dan keakraban dari kontak personil. 

6. Communication (komunikasi) berarti memelihara konsumen dengan bahasa 

yang mudah dimengerti dan mendengarkan konsumen. 

7. Credibility (dapat dipercaya)berarti kelayakan, kepercayaan, dan kejujuran. 

8. Security (keamanan) berarti bebas dari bahaya, resiko dan ancaman. 

9. Understanding/knowing (memahami) yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan konsumen. 

10. Tangible (bukti langsung) berarti bukti secara fisik yang meliputi fasilitas 

fisik, penampilan personil, peralatan dan perlengkapan yang disediakan. 
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2.7. Pandangan Islam Tentang Pasar dan Pemasaran Syariah 

Pemasar dan pelanggan yang memahami syariah akan mempertimbangkan  

dua hal penting dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, yaitu dunia dan akhirat. 

Sedangkan pemasaran syariah adalah strategi bisnis, yang harus memayungi 

seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, 

menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau satu perusahaan, atau 

perorangan, sesuai dengan ajaran islam Alma dan Priansa (2014:342) 

  Islam agama yang sangat luar biasa.Islam agama yang lengkap, yang 

berarti mengurusi semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu 

menyeimbangkan dunia dan akhirat, antara hablum minallah (hubungan dengan 

Allah) dan hablum minannas (hubungan sesama manusia).Islam menghalalkan 

umatnya berniaga. Bahkan Rasulullah A.S seoarang saudagar yang sangat 

terpandang pada zamannya.Sejak muda beliau dikenal sebagai seoarang pedangan 

yang jujur. “sepanjang perjalanan sejarah, kaum muslim merupakan simbol 

sebuah amanah dan dibidang perdagangan, mereka berjalan di atas adab 

islamiah”. 

 Rasulullah A.S telah mengajarkan umatnya untuk berdagang dengan 

menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat islam 

dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus melakukan kegiatan ekonomi 

yang dilakukan saling ridho, sebagai mana firman Allah: 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu.”(QS.An-Nissa;29) 

Menurut Kertajaya dalam Alma dan Priansa (2014:352) menyatakan 

bahwa karakteristik pemasaran syariah terdiri dari beberapa unsur yaitu :  

1. Ketuhanan (Rabbaniyah) 

Ketuhanan atau rabbaniyah adalah suatu keyakinan yang bulat, bahwa 

semua gerak gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah 

SWT. 

2. Etis (Akhlaqiyah) 

Etis atau akhlakqiyah artinya semua perilaku berjalan diatas norma etika 

yang berlaku umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata 

yang sebenarnya, “the will off good”, tidak bisa dibohongi. 

3. Realistis (Al-waqqiyah) 

Realistis atau al-walqqiyah yang artinya sesuai dengan kenyataan, jangan 

mengada ngada apalagi yang menjurus dengan kebohongan. 

4. Humanistis (Al-insaniyah) 
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Humanistis atau al-insaniyah yang artinya berkemanusiaan, menghormati 

sesama. Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih 

baik.Jangan sampai kegiatan pemasaran malah sebaliknya merusak tatanan 

hidup di masyarakat, menjadikan kehidupan masyarakat terganggu, seperti 

hidupnya grombolan hewan, tidak ada aturan dan yang kuat berkuasa. 

 

2.8. Pandangan Islam Tentang Keputusan Pembelian 

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah merupakan pedoman bagi umat 

manusia di dalam rangka segala aspek, termasuk bidang ekonomi khususnya 

dalam hal jual beli. Islam telah mengatur hal yang berhubungan dengan jual beli 

secara sempurna dan juga hukum-hukum jual beli yang jelas didalamnya. 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan  islam merupakan tuntutan kehidupan dan 

memiliki nilai ibadah, segala hal yang mempunyai unsur merugikan bagi orang 

lain atau cara jual beli yang haram, Allah SWT secara tegas telah melarang 

dengan firma-Nya: 
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Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Surah Al-Baqarah 

ayat 275). 

Surat Al-Baqarah 275 adalah surat yang terakhir yang diterima 

Rasulullah SAW yang berbicara tentang riba yang dimulai oleh ayat 275. Umar 

Bin Khatab berkata, bahwa Rasulullah SAW wafat sebelum sempat menafsirkan 

maknanya, yakni secara tuntas. Riba menurut bahasa berarti al-

Ziyaadadah (bertambah). Roza linda M.Ag dalam bukunya “Fiqh Mu’amalah dan 

aplikasinya dalam perbankan syari’ah” menyimpulkan bahwa riba merupakan 

kelebihan/Tambahan pembayaran tanpa ada ganti, yang disyaratkan bagi salah 

seorang dari dua orang yang berakad. 

Hukuman bagi yang memakan atau bertransaksi dengan riba baik dalam 

bentuk memberi ataupun mengambil, adalah tidak dapat berdiri, yakni melakukan 

aktifitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh syatan 

sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya. 
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Menurut banyak ulama hukuman ini terjadi dikemudian hari, yakni 

mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah 

mana yang harus mereka tuju.Sebenarnya kata Quraish Shihab tidak tertutup 

kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang 

mempraktekkan riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung 

dan berada dalam ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju 

kepada materi dan penambahannya. Orang tersebut yang memakan riba telah 

disentuh oleh setan sehingga bingun tidak tahu arah. 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

acuan penelitian dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor-

faktor mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian tersebut antara lain: 

Tabel 2.1Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang di Lakukan 

No 
Nama 

Peneliti/Tahun 
Judul/Variabel Hasil Perbedaan Persamaan 

1. 

 

Aldi adirama 

2012 

Pengaruh citra 

merek dan 

Kualitas Produk, 

Terhadap 

Keputusan  

pembelian 

konsumen (studi 

kasus pada 

konsumen 

sepeda motor 

satria fu diklaten) 

 

 

Hasil 

Penelitian ini 

menunjukan 

adanya 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara citra 

merek, 

kualitas 

produk 

Terhadap 

Keputusan  

pembelian 

konsumen 

(studi kasus 

pada 

konsumen 

Perbedaan pada 

penelitian 

sekarang pada 

variabel 

Independen yaitu 

peneliti sekarang 

tidak memakai 

variabel kualitas 

pelayanan dan 

pada objek 

penelitian, 

peneliti sekarang 

meneliti laptop 

merek asus  pada 

mahasiswa UIN 

Suska Riau. 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

sekarang pada 

variabel 

independen 

yaitu  citra 

merek dan 

kulitas produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian (Y) 
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sepeda motor 

satria fu 

diklaten) 

2. Tri wibowo 

dan sri 

purwantini 

(2012)  

Analisi pengaruh 

kualitas produk, 

harga dan 

promosi terhadap 

keputusan 

pembelian mobil 

toyota (studi 

kasus pada pt. 

Nasmoco gombel 

semarang) 

Varibel 

kualitas 

Produk, 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

mobil toyota 

(studi kasus 

pada pt. 

Nasmoco 

gombel 

semarang) 

 

 

Variabel dan 

objek penelitian 

yang digunakan 

pada penelitian 

sekarang 

berbeda 

dengan variabel 

dan objek 

terdahulu yaitu 

variabel 

independen (X2) 

(X3) 

yaitu citra merek 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

pembelian laptop 

Asus. 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

sekarang yaitu 

pada variabel 

independen 

(X1)dan 

variabel 

dependen yaitu 

terhadap 

keputusan 

pembelian (Y) 

3. Wayan Adi 

Virawan 

(2013), 

Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk 

dan Citra Merek 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian Pada 

Pengguna 

Smartphone 

oppo di 

Surakarta 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

kualitas 

produk,citra  

merek 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

Pembelian 

Pada 

Pengguna 

Smartphone 

oppo di 

Surakarta 

Variabel yang 

digunakan pada 

penelitian 

sekarang 

berbeda dengan 

variabel 

terdahulu yaitu 

variabel harga, 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

memilih variabel 

kualitas 

pelayanan 

dengan objek 

penelitian  

mahsiswa UIN 

Suska Riau. 

Terdapat 

persamaan 

terhadap 

penelitian 

terdahulu yaitu 

pada variabel 

independen, 

kualitas 

produk dan 

citra merek 

serta variabel 

(Y) Keputusan 

pembelian. 

4. Dedi 

Nurdiyansah 

Pengaruh 

Kualitas Produk 

variabel 

kualitas 

Perbedaan pada 

penelitian 

Terdapat 

persamaan 
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(2017), dan Harga 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepatu Olahraga 

Merek Adidas di 

Bandar Lampung 

 

produk, 

variabel harga, 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian 

(Y). 

 

sekarang dengan 

peneliti 

terdahulu 

terletak pada 

variabel 

independen (X2) 

harga, dan 

Peneliti sekarang 

memilih objek 

penelitian  

mahsiswa UIN 

Suska Riau. 

pada penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian 

sekarang yaitu 

pada variabel 

independen 

variabel 

kualitas 

produk dan 

variabel 

dependen 

Keputusan 

pembelian (Y). 

 

2.10. Variabel penelitian 

 Adapun variabel yang digunakan  dalam penelitian ini:  

Adapun variabel yang digunakan  dalam penelitian ini:  

1. Variabel independent. Variabel independent dari penelitian ini adalah 

variabel bebas yaitu: Kualitas Produk, Citra Merek Dan Kualitas 

Pelayanan 

2. Variabel dependent. Variabel dependent dari penelitian ini adalah  variabel 

terikat yaitu: Keputusan Pembelian. 

Tabel  2.2: Definisi  Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel 
Defenisi 

Variabel 
Indikator 

1. Keputusan 

pembelian 

konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2011:518) 
keputusan pembelian adalah 

keputusan konsumen untuk 

membeli atau tidak membeli suatu 

produk atau jasa merupakan saat 

penting bagi kebanyakan pemasar. 

 

1. pengenalan 

masalah 

2. Pencarian 

Informasi 

3. Evaluasi 

Alternative 

4. Keputusan 

Pembelian 

5. Pembelian Pasca 

Pembelian 
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2. Kualitas 

produk 
Kotler dan Armstrong (2012:283) 
kualitas produk adalah : 

Kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsiya, hal ini 

termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi 

produk, juga atribut produk lainnya  

 

1. Dimensi 

performance atau 

kinerja produk. 

2. Dimensi Feature 

atau fitur produk. 

3. Dimensi Reability 

atau keterandalan 

produk. 

4. Dimensi 

Conformance atau 

kesesuaian. 

5. Dimensi 

Durability atau 

daya tahan. 

6. Dimensi 

Serviceability atau 

kemampuan 

diperbaiki. 

7. Dimensi Aesthetic 

atau keindahan 

tampilan produk. 

8. Dimensi 

Perceived quality 

atau kualitas yang 

dirasakan. 

 

3. Citra merek penentuan merek merupakan satu 

dorongan kuat bahwa segala 

sesuatu berlangsungan tanpa 

penentuan merek. Seandainya 

perusahaan memutuskan memberi 

merek produk atau jasanya, ia harus 

memilih merek nama yang akan 

digunakan. Kotler dan 

Keller(2012:359) 

1. Persepsi 

konsumen 

terhadap 

pengelan 

produk 

2.  Persepsi 

konsumen 

terhadap 

kualitas 

produk 

3. Persepsi 

konsumen 

terhadap 

ukuran 

4. Persepsi 

konsumen 

terhadap daya 

tahan 

5. Persepsi 
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konsumen 

terhadap 

desain atau 

model 

kemasan 

6. Persepsi 

konsumen 

terhadap 

warna produk 

7. Persepsi 

konsumen 

terhadap harga 

8. Persepsi 

konsumen 

terhadap 

lokasi 

4. Kualitas 

pelayanan 

Menurut Tjiptono (2014:268) 

defenisi kualitas pelayanan 

berfokus pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta ketetapan penyampainnya 

untuk membagi harapan konsumen. 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Competence 

4. Accsess 

5. Courtesy 

6. Communication 

7. Credibility 

8. Security 

9. Understanding 

10. Tangible 

 

2.11. Kerangka  Pemikiran 

 Adapun Kerangka Pemikiran pengaruh kualitas produk, citra merek dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 



 
 

37 

 

Gambar 2.2  Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

1.   

2. H1 

3.        H2  H3 

 H3      

4.  

   

Pengaruh Kualitas Produk(X1), Citra Merek (X2), Dan Kualitas Pelayanan 

 (X3) Terhadap Keputusan Pembelian(Y) 

 

2.12. Hipotesis  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenaranya melalui penelitian. Hipotesis ini adalah: 

H1 Diduga Kualitas Produk berpengaruh secara parsial Terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop Asus pada mahasiswa UIN Suska Riau. 

H2 Diduga Citra Merek berpengaruh secara parsial Terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop Asus pada mahasiswa UIN Suska Riau. 

H3 Diduga Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop Asus pada mahasiswa UIN Suska Riau. 

H4 Diduga Kualitas Produk, Citra Merek dan Kualitas Pelayanan 

berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Laptop Asus 

pada mahasiswa UIN Suska Riau. 

Kualitas Produk 

(X1) 

Kualitas Pelayanan 

(X3) 

Keputusan Pembelian 

 (Y) 

Citra Merek 

(X2) 


