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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemasaran 

            Menurut Kotler (2005) Pemasaran dapat di artikan sebagai sebuah seni 

dan ilmu untuk memilih pasar sasaran sera mendapatkan, mempertahankan, dan 

menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan penyampaian, dan 

pengkomunikasian nilai pelangan yang unggul. 

          Pemasaran  merupakan salah satu fungsi dari kegiatan pokok perusahaan, di 

samping fungsi yang lain seperti keuangan, produksi dan personalia,Kegiatan 

perusahaan sebagai mana telah di ketahui bersama adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan agar barang dan jasa yang di produksi atau di hasilkan 

dapat sampai ketangan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan. Di samping 

itu kegiatan pemasaran juga bertujuan memperoleh laba yang maksimal untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup prusahaan. 

          Pemasaran ( marketing ) adalah proses dimana prusahaan  menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan pembangun hubungan yang kuat dengan pelanggan 

dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai mana imbalannya 

(Kotler dan Armstrong, 2008)  

         Menurut Djaslim Saladin (2006) pengertian manajemen pemasaran adalah 

pemasaran ( marketing ) berasal dari kata market ( pasar ) pasar dapat di artikan 
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sebagai tempat di mana pembeli dan penjual dimana bertemu untuk melakukan 

tukar menukar barang. 

       Selain itu, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu ilmu untuk memilih 

pasar serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah jumlah pelanggan 

melalui penciptaan, pencapaian dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang 

unggul. 

2.2  Keputusan pembelian ( Y ) 

2.2.1 Definisi Keputusan Pembelian 

         Keputusan pembelian merupakan  kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang di tawarkan oleh penjual. 

          Keputusan pembelian adalah proses pembelian yang terdiri darii urutan 

kejadian yang di mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan prilaku pasca peambelian (Kotler dan 

Keller, 2003). Selanjutnya menurut Tjiptono (2008),  keputusan pembelian 

adalah pemilihan satu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. 

         Dan  menurut  Schiffman dan Kanuk (2004) keputusan pembelian adalah 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Dengan 

perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika pengambilan 

keputusan. Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang 

pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk dan merek pada setiap pada 

periode tertentu. 
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         Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seorang ketika 

pengambilan keputusan. Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan 

tentang pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk dan merek pada setiap 

periode tertentu.  Dari kesimpulan di atas dapat di simpulkan bahwa, keputusan 

pembelian konsumen adalah pemilihan salah satu dari beberapa alternatif 

penyelesaian masalah. 

        Yang di kumpulkan oleh seorang konsumen dan mewujudkan dengan tidak 

lanjut yang nyata. Setelah proses tersebut, barulah konsumen itu dapat 

mengevaluasi pilihan nya dan menentukan sikap yang akan di ambil selanjut nya. 

2.2.2.  Struktur Keputusan Pembelian 

          Keputusan untuk membeli yang di ambil oleh pembeli itu sebenarnya 

merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan,  setiap keputusan membeli 

mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen, Tujuh struktur keputusan 

membeli tersebut adalah sebaai berikut : 

1. Keputusan tentang jenis produk 

        Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk, 

dalam penelitian ini adalah produk batik atau menggunakan uangnya untuk tujuan 

lain. Dalam hal ini prusahaan harus memusatkan perhatian nyaa kepada orang – 

orang yang berminat membeli batik serta alternatif lain yang mereka 

pertimbangkan. 
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2. Keputusan tentang bentuk produk 

        Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli baik tertentu, 

keputusan tersebut menyangkut pula ukuran, mutu, corak, dan sebagainya, dalam 

hal ini prusahaan harus melakukan sebuah riset pemasaran untuk mengetahui 

kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar memaksimumkan daya 

tarik produk nya. 

3. Keputusan tentang merek. 

        Konsumen harus mengambil keputusan dimana batik tersebut akan di beli 

setiap merek memiliki perbedaan – perbedaan tersendiri, dalam hal ini prusahaan 

harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

4. Keputusan tentang penjual 

        Konsumen harus mengambil keputusan dimana batik tersebut akan di beli, 

apakah pada toko serba ada, toko alat listrik, toko khusus batik, toko pakaian atau 

toko lain, dalam hal ini produsen, pedagang besar, dan pengecer harus mengetahui 

bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 

5. Keputusan tentang jumlah produk 

        Konsumen dapat mengambil keputusan tentang berapa banyak produk yang 

akan di belinya pada suatu saat, pembelian yang akan dilakukan mungkin lebih 

dari satu  unit, dalam hal ini prusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk  

yang sesuai dengan keinginana yang berbeda dari para pemebeli. 
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6. Keputusan tentang waktu pembelian  

        Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan dia harus melakukan 

pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersedianya uang untuk membeli batik  

oleh karna itu prusahaan harus mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

keputusan  konsumen dalam menentukan waktu pembelian. Dengan demikian 

prusaan dapat  mengatur waktu produksi dan kegiatan pemasarannya. 

2.2.3.   Indikator Keputusan Pembelian 

      Menurut Kotler dan Keller (2009) mengatakan bahwa indikator dari 

keptusan pembelian, yaitu sebagai berikut. 

1. Keputusan membeli produk dengan merek tersebut sudah tepat. 

2. Membeli produk yang sudah sesuai dengan kebutuhannya. 

3. Keyakinan terhadap keputusannya dalam membeli produk dengan merek 

tersebut. 

2.3 Brand Images  ( X1 ) 

2.3.1 Definisi Brand Images 

Pengertian  Brand  Image (Citra Merek) Citra  adalah konsep yang mudah 

dimengerti, tetapi sulit dijelaskan secara sistematis karena sifatnya abstrak. 

Sedangkan menurut Kotler dan Fox dalam Etta Mamang mendefinisikan citra 

sebagai jumlah dari gambaran - gambaran, kesan-kesan, dan keyakinan-keyakinan 

yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Citra terhadap merek berhubungan 

dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. 
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 Menurut  Kotler dan Keller ( 2008) mendefinisikan brand images 

sebagai nama simbol atau rancangan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan 

mendefinisikan barang dari barang atau jasa pesaing. 

 Menurut  Kotler dan Amstrong (2008) brand image adalah nama, 

lambang, istilah, tanda atau desain atau kombinasi dari semua ini yang 

memperlihatkan identitas produk atau jasa dari penjual atau sekelempok penjual 

dan membedakan produk itu dari produk pesaing.  

 Menurut  Erna Ferinda (2009) brand images adalah konsep yang 

diciptakan oleh konsumen karna ulasan subjektif dan emosi pribadinya, brand 

images mempunyai peran penting dalam mempengaruhi prilaku pembelian, 

konsumen yang mempunyai images positif terhadap brand cendrung memilih 

brand tersebut dalam pembelian.  

 Menurut Kotler (2008) Brand images adalah seperangkat kayakianan, 

ide dan kesan yang dimiliki seorang terhadap suatu obyek, sedangkan menurut 

Kasali (2003) images merupakan kesan yang timbul karna pemahaman akan suatu 

kenyataan yang ada berdasarkan pendapat, diatas, images adalah kesan suatu 

obyek tertentu terhadapa suatu obyek lain yang terbentuk dengan memproses 

impormasi setiap informasi dari bebagai sumber. 

2.3.2 Tujuan Brand Images  

 Menurut Tjiptono dan diana dalam ( Akbar, 2012) menyatakan 

bahwa brand memiliki berbagai macam tujuan, yaitu : 
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1. Sebagai identitas prusahaan yang membedakan dengan produk pesaing 

sehingga mudah mengenali dan melakuka pembelian ulang. 

2. Sebagai alat promosi yang menonjolkan daya tarik produk ( misalya 

dengan bentuk desan dan warna warna yang menarik ) 

3. Untuk membina images, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas, serta images prestise tertentu kepada konsumen.  

4. Untuk mengendalikan dan mendominasi pasar. Artinya dengan 

membangun merek yang terkenal, bercitra yang baik, dan di lindungi hak 

eksklusif berdasarkan hak cipta paten, maka perusahaan dapat meraih dan 

mempertahankan loyalitas konsumen. 

2.3.3 Tingkatan Brand Images 

 Menurut Rahman  (2010) menjelaskan dalam suatu brand memiliki 

tingkatan sebagai berikut :  

1. Atribut : brand mengingatkan pada atribut tertentu dari sebuah produk, 

baik dari program purna jualnya, pelayannya maupun kelebihannya dan 

prusahaan menggunakan atribut tersebut sebgai materi iklan mereka. 

2. Manfaat : pelanggan tentu tidak membeli sebatas atribut dari suatu produk 

melainkan manfaatnya. 

3. Nilai : Brand mewakili nilai dari produknya. Laptor merek aplle, misalnya 

yang memberikan nilai tinggi dari penggunanya. 

4. Budaya : Brand  mewakili dari budaya tertentu. 
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5. Kepribadian : Brand lainnya seseorang yang merefleksikan sebuah  

kepribadain tertentu. 

6. Pemakai : Brand menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan suatu produk tertentu. 

2.3.4 Manfaat Brand Images 

 Brand images juga memiliki manfaat yaitu manfaat bagi konsumen  

dan produsen  ( Tjiptono, 2011) Bagi produsen, Brand berperan penting sebagai 

berikut: 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 

pelacakan produk bagi prusahaan, terutama dalam 

pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi. 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

Brand bisa mendapatkan perlindungan propeti intelektual. Nama 

brand bisa di proteksi melalui merek dagang terdaftar ( registered 

trademarks ) proses pemanufakturan bisa di lindungi melalui hak 

paten dan kemasan bisa di proteksi melalui hak cipta  ( copyright ) 

dan desain. 

3. Siignal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga 

mereka bisa dengan mudah memilih dan membeli lagi di lain 

waktu. 

4. Sarana untuk menciptakan asosiasi dan makna unik yang 

membedakan produk dari para pesaing. 
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5. Sumber keunggulan kompetiti, terutama melaui perlindungan 

hukum, loyalitas pelanggan, dan images unik terbentuk dalam 

benak konsumen. 

6. Sumber finansial returns, terutama menyangkut pendapatan masa 

datang. 

 Bagi konsumen merek brand bisa memberikan beraneka macam nilai 

melalui sejumlah fungsi dan manfaat potensial, beberapa karakteristik  suatu 

brand yang baik Yaitu : 

1. Mudah di baca, di ucapkan dan di ingat. 

2. Singkat dan sederhana  

3. Brand harus menggambarkan kualitas prestise, produk dan sebagai 

nya. 

4. Brand harus dapat di daftarkan an mempunyai perlindungan 

hukum. 

2.3.5 Indikator Brand Images 

 Menurut Biels dalam ( Consugno, 2006) dalam E.T Chumairoh, 

M.A Musadieq dan Sunarni (2017) Komponen brand images terdiri atas tiga 

indikator yaitu : 

1. Images pembuat 

 Yaitu sekumpulan asosiasi yang di persepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. 
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2. Images Pemakai 

 Yaitu adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa. 

3. Images Produk 

 Yaitu, merupakan kesan pendapat, atau tanggapan yang dimiliki oleh 

konsumen terhadap suatu objek tertentu. 

2.4 Kualitas Produk ( X2 )  

2.4.1 Definisi Kualitas Produk.  

Kualitas Produk adalah dimana suatu mutu dari sebuah produk yang 

dimiliki dari sebuah obyek. (Kotler, 2008 ) 

 Beberapa pengertian dari kualitas menurut dari beberapa ahli. Bahwa 

kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau 

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

harapan pelanggan atau konsumen (Garvin dan Davis 1994)  

Kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono 2002), tujuan kualitas mengacu pada keunggulan teknis yang 

sebenarnya dari produk yang dapat diverifikasi dan diukur sebaliknya, kesan 

kualitas adalah penilaian konsumen tentang keunggulan produk secara 

keseluruhan atau superioritas kualitas produk yang dirasakan adalah penilaian 
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global mulai dari buruk menjadi baik, ditandai dengan tingkat abstraksi tinggi dan 

mengacu pada pengaturan konsumsi tertentu.  

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Caruana (2002) dan Tsiotsou 

(2006) memverifikasi peran sebelumnya dari persepsi kualitas dan menyarankan 

efek langsung dari persepsi kualitas terhadap kepuasan konsumen. Dengan 

demikian, menerapkan bahwa semakin tinggi kualitas yang dirasakan dari sebuah 

produk, semakin tinggi kepuasan konsumen.  

Pelaksanaan strategi pemasaran yang bertujuan membangun citra merek 

dan meningkatkan pangsa pasar. Untuk membangun hubungan jangka panjang 

dengan konsumen, pemasar harus memastikan bahwa kualitas yang dirasakan dari 

produk mereka di kalangan konsumen adalah tinggi. Jadi, ketika mengembangkan 

strategi pemasaran, pemasar harus mempertimbangkan persepsi kualitas dan 

setiap faktor yang berhubungan dengan pemasaran. Pengetahuan tentang niat 

membeli dan kualitas produk harus dimiliki oleh manajer pemasaran untuk 

mengembangkan strategi pemasaran agar produk yang dijual dapat diterima dan 

disukai oleh konsumen.  

Persepsi kualitas produk bisa juga digunakan oleh pemasar sebagai kriteria 

segmentasi untuk mengidentifikasi kelompok konsumen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsumen dengan persepsi yang berbeda kualitas (rendah, 

sedang, tinggi) berbeda pula dalam tingkat kepuasan dan niat pembelian. Dengan 

demikian segmentasi pasar digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dan 

merespon tantangan dari para pesaing 
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Berbicara mengenai kualitas produk, ada beberapa hal yang terkait dengan 

kualitas produk yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Menurut Fandy Tjiptono (2012) kualitas produk memiliki indikator 

indikator yaitu sebagai berikut : 

1. .Kinerja (Performance)  

merupakan karakteristik operasi dan produk inti(core product) yang dibeli 

Misalnya kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. 

2. Fitur (feature) 

Fitur produk yang melengkapi fungsi dasar suatu produk tersebut. 

3. Kesesuaiandengan spesifikasi(Conformance to Spesification) 

Sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar karakteristik operasional. 

4. Kehandalah (Reability)    

Kehandalan produk diartikan bahwa produk tersebut memiliki kemampuan 

untuk digunakan dalam jangka waktu lama dan dapat dikatakan sebagai produk 

yang awet. Produk yang tahan lama atau awet akan membuat konsumen puas dan 

setia dengan produk tersebut karena konsumen merasa diuntungkan dengan 

produk yang tidak mudah rusak sehingga konsumen tidak perlu nengeluarkan 

uang lagi untuk membeli produk baru. Kehandalan produk menjadi salah satu 

faktor pembentukan citra produk di mata konsumen. Apabila produk yang 

digunakan konsumen memiliki kehandalan produk yang bagus maka akan 

berdampak pada citra produk yang bagus dan akan banyak dicari konsumen 

karena kehandalan produk tersebut. Sebalikya apabila produk yang digunakan 
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konsumen tersebut memiliki kehandalan produk yang tidak baik, maka konsumen 

akan beralih kepada produk lain yang memiliki kehandalan produk yang bagus. 

diuntungkan dengan produk yang tidak mudah rusak sehingga konsumen tidak 

perlu nengeluarkan uang lagi untuk membeli produk baru. Kehandalan produk 

menjadi salah satu faktor pembentukan citra produk di mata konsumen. Apabila 

produk yang digunakan konsumen memiliki kehandalan produk yang bagus maka 

akan berdampak pada citra produk yang bagus dan akan banyak dicari konsumen 

karena kehandalan produk tersebut. Sebalikya apabila produk yang digunakan 

konsumen tersebut memiliki kehandalan produk yang tidak baik, maka konsumen 

akan beralih kepada produk lain yang memiliki kehandalan produk yang bagus.  

5. Penampilan (performance) 

Berkaitan dengan berbagai hal seperti wujud atau produk, warna dan 

bahan pembuatnya. Bentuk produk yang menarik akan meningkatkan daya beli 

konsumen untuk menggunakan produknya. Penampilan produk yang mengikuti 

zaman membuat nilai tambah yang lebih di mata konsumen, konsumen akan lebih 

tertarik kepada produk yang canggih dan tidak ketinggalan zaman. Warna produk 

yang digunakan hendaknya bebas dari zat kimia yang berbahaya, agar tidak 

berdampak buruk bagi konsumen. Pemilihan warna produk yang tepat membuat 

konsumen lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Warna produk yang tidak 

mudah pudardan awet membuat produk tersebut memiliki citra yang bagus 

dibenak konsumen. Bahan pembuat produk juga harus berkualitas baik, agar 

konsumen lebih mudah menggunakannya dan merasa terpuaskan dengan produk 

tersebut.Kualitas suatu produk juga dilihat dari nilai seni produk tersebut. Produk 
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yang memiliki nilai estetika atau seni yang tinggi akan mempengaruhi harga jual 

dan daya beli masyarakat. Agar produk lebih mudah dikenali konsumen, 

perusahaan harus mendesain produk yang berbeda dengan pesaingnya. Desain 

produk yang baik dapat meningkatkan pemasaran produk dalam berbagai hal 

misalnya dapat mempermudah operasi pemasaran produk, meningkatkan nilai 

kulaitas dan keawetan produk, menambah daya penampilan produk. Seringkali 

desain yang efektif juga bisa membantu penghematan dalam biaya pembuatan 

produk.. Secara ringkas dapat dikatakan, desain yang bagus dapat menarik 

perhatian, memperbaharui performansi, menurunkan biaya dan 

mengkomunikasikan nilai produk kedalam pasar sasaran (William J. Stanton, 

1984).  

6. Kemampuan produk memberikan pelayanan (serviceability)  

Agar konsumen merasa terpuaskan setelah membeli produk. Perusahaan 

harus memberikan pelayanan yang bagus manakala produk yang telah dibeli 

konsumen mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Tujuan 

diberikannya pelayanan produk ini adalah untuk menyakinkan pembeli bahwa 

perusahaan akan memberikan ganti rugi bila produknya tidak berfungsi sebagai 

mana mestinya. 

2.5 Pandangan Islam Tentang Keputusan Pembelian 

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

didalam rangka segala aspek, termasuk bidan 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 
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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:  

 

 

  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dengan jalan 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

kepadamu”(Surah An-Nissaayat 29). 

  Ayat ini menerangkan hukum jual beli secara umum, dalam ayat ini Allah 

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, 

(dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, 

yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi 

terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, 

saling ikhlas.  

 Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri 

sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai 

wujud dari kasih saying-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita. 

Dan dialam surah lain Allah SWT juga telah melarang umat islam untuk 

memakan riba didalam jual beli karena barang siapa memakan hasil riba, Allah 

akan memasukan mereka ke neraka dan mereka akan kekal didalamnya. Hal ini 

telah dijelakan oleh Allah SWT dalam firmannya-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 Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating 

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

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka 

kekal didalamnya”(Surah Al-Baqarah Ayat 275). 

  Sebagai umat islam kita sudah seharusnya untuk mengikuti segala perintah 

Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satunya dengan melakukan jual 

beli dengan jujur dan tidak merugikan orang lain serta menghindari riba. 
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2.6 Penelitian Terdahulu  

Tabel  Penelitian Terdahulu  

NO NAMA TAHUN JUDUL VARIABEL PENELITIAN KETERANGAN 

1 GALIH 

WIDIATMOKO 

2014 pengaruh  brand image dan 

kualitas produk         terhadap 

keputusan pembelian 

iphone(study kasus mahasiswa 

fisip undip ) 

Variabel penenelitian yaitu Brand 

Images dan Kualitas Produk 

sebagai variabel independen. Dan 

keputusan pembelian variabel 

dependen 

Setelah di teliti ternyata Brand 

Images berpengaruh signifikan 

sedangkan kualitas produk 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian iphone(study kasus 

mahasiswa fisip undip ) 

2 EKA 

SETIAWATI 

2012 pengaruh  brand images dan 

kualitas produk         terhadap 

keputusan pembelian Televisi 

Samsung pada perumahan Grand 

villa Tomang tanggerang “ 

Brand Images dan kualitas produk 

sebagai variabel independen dan 

keputusan pembelian  sebagai 

kepeutusan dependen 

Dari kesimpulannya Brand Images 

berpengaruh signifikan sedangkan 

Kualitas produk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian  televisi samsung 

3 RISMIATI 2015 pengaruh  Brand Images dan 

kualitas produk         terhadap 

keputusan pembelian Produk 

SUSU SGM di swalayan ranggon 

jaya mart bangkinang “ 

Brand Images dan Kualitas Produk  

variabel dependen dan dan 

keputusan pembelian sebagai 

variabel dependen 

Kesimpulan yang di dapat bahwa 

Variabel faktor Brand Images 

bepengaruh signifikan dan Kualitas 

produk secara signifikan tidak  

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian  produk  SUSU SGM  di 

swalayan ranggon jaya mart 

4 MARLINA 2017 pengaruh  brand images dan 

kualitas    produk  teh pucuk 

harum      terhadap keputusan           

pembelian (Study kasus pada 

mahasiswa uin suska ) 

Brand Images  dan kualitas produk 

sebagai variabel independen dan 

keputusan pembelian   sebagai 

variabel dependen 

Kesimpulan yang di dapat bahwa 

variabel faktor brand images 

berpengaruh signifikan dan 

Kualitas  Produk  the  pucuk  

harum tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap keputusan 

pembelian  (study (kasus mahasiwa 

uin suska ) 

5 DEWI URIP 

WAHYUNI 

2012 Pengaruh brand images dan 

kualitas produk terhadap 

keputusan Pembelian sepeda 

motor  merek “ Honda “ di 

kawasan pekanbaru 

Brand  images  dan kualitas produk 

sebagai variabel indenpenden dan 

keputusan pembelian  variabel 

dependen 

Kesimpulan yang di dapat bahwa 

brand images  dan kualitas produk 

dalam  membeli sepeda motor 

merek Honda berpengaruh 

signifikan Terhadap keputusan 

pembelian di kawasan pekabaru 
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2.7 Kerangka Pemikiran  

 Variabel penelitian yaitu, suatu atribut atau sifat atau nilai orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya. 

Bagan Kerangka Pemikiran 

                Pengaruh Brand Images dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Bola Voli Merek Mikasa di Ujung Batu Rohul Riau. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

                                  =  Hubungan variabel independent terhadap variabel   

dependent secara parsial. 

                   =   Hubungan variabel independent terhadap variabel 

dependent secara simultan 

 

 

 

BRAND 

IMAGES ( X1) 

 

 

KUALITAS 

PRODUK(X2) 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

variabel dependent 

variabel independent 
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2.8 Konsep Operasional Variabel  

Tabel 2.8 Konsep Oprasional Variabel  

NO Variabel Definisi Indikator 

1 Keputusan 

Pembelian  (Y) 

Keputusan 

pembelian adalah 

proses pembelian 

yang terdiri darii 

urutan kejadian yang 

di mulai dari 

pengenalan masalah, 

pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian 

dan prilaku pasca 

peambelian (Kotler 

da n Keller, 2003). 

Selanjutnya menurut 

Tjiptono (2008), 

keputusan pembelian 

adalah pemilihan 

satu tindakan dari 

dua atau lebih pilihan 

alternatif. 

 

1. Keputusan membeli 

produk dengan merek 

tersebut sudah tepat. 

2. Membeli produk yang 

sudah sesuai dengan 

kebutuhannya. 

3. Keyakinan terhadap 

keputusannya dalam 

membeli produk 

dengan merek 

tersebut.   Kotler  

dan Keller (2009) 

 

 

2 Brand Image 

(X1) 

brand image adalah 

nama, lambang 

,istilah tanda atau 

desain atau 

kombinasi dari 

semua ini yang 

memperlihatkan 

identitas produk atau 

jasa dari penjual atau 

sekelempok, penjual 

dan membedakan 

produk itu dari 

produk pesaing. 

Kotler dan 

Amstrong (2008) 

1. Images 

pembuat 

2. Images 

Pemakai 

3. Images Produk 

Biels 

dalam(Consu

gno, 2006) 
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3 Kualitas 

Produk ( X2 )  

Kualitas Produk 

adalah dimana suatu 

mutu dari sebuah 

produk yang dimiliki 

dari sebuah obyek. 

(Kotler, 2008) 

Selanjutnya  Kualitas 

adalah suatu kondisi 

yang dinamis yang 

berhubsungan 

dengan produk, jasa, 

manusia, proses, 

lingkungan yang 

memenuhi atau 

melebihi harapan 

(Fandy Tjiptono 

2002), 

1. Kinerja 

(Performance)  

2. Fitur (feature) 

3. Kesesuaiandengan 

spesifikasi(Conforma

nce to Spesification) 

       .(Fandy 

        Tjiptono(2012) 

 

 

 

2.9 Hipotesis  

 Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karna itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karna jawaban yang di berikan 

baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta – fakta 

empiris yang di proleh melalui pengumulan data. Jadi hipotesis dapat juga 

dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empiris, berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka 

yang telah di uraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesi sebagai berikut. 

 



 
 

28 

H1  : Diduga  Brand Images berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian  Produk Bola Voli Mikasa di Ujung Batu Rohul. 

H2  : Diduga Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

pembelian Produk Bola Voli Mikasa di Ujung Batu Rohul. 

H3   : Diduga Brand Images, Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan pembelian Produk Bola Voli Mikasa di Ujung Batu Rohul. 

 


