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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Manajemen Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang dapat menentukan

keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan aktivitas

pemasaran untuk meningkatkan penjualan, tentunya dengan cara memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen. Jika mengartikan pemasaran itu sama

halnya dengan penjualan, itu merupakan suatu kesalahan. Karena aktivitas

pemasaran tidak hanya pada penjualan maupun promosi, tetapi kegiatan

pemasaran juga pada mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen

agar bisa memuaskan konsumen.

Menurut Kotler (2008:9) Pemasaran adalah sebuah proses sosial

dimana 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.

Pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses

untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya (Kotler dan

Keller 2008:5).
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Menurut William J. Stanton dalam (Swastha dan Handoko 2008 : 4)

mengemukakan pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial.

Adapun pemasaran yang dikemukakan Sofian Assauri bahwa

pemasaran dalam arti singkatnya adalah sebagai kegiatan manusia yang

diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan

melalui proses pertukaran (Assauri, 2007:1).

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar

dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali

yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu pemasaran

memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi (Tjiptono,

2008:5).

Menurut AMA (The American Marketing Association) yang dikutip

oleh Arman Hakim (2006:1) Manajemen Pemasaran adalah proses

merencanakan dan melaksanakan konsep tertentu dari produk, harga,

promosi, dan distribusi, baik gagasan (ideas), barang (goods), dan jasa

(service) dalam menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu

maupun organisasi.

Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasran dan

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan
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menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasihan nilai pelanggan yang

unggul (Kotler, 2008 :  89).

Sedangkan menurut Buchari Alma (2008 :130) Manajemen

Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, menganalisa, mengimplementasi

dan mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat

pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui Manajemen pemasaran

merupakan suatu proses sosial yang di lakukan guna memenuhi kebutuhan

dan keinginan konsumen serta  tujuan perusahaan. Kegiatan di lakukan dari

awal perencanaan suatu produk hingga produk tersebut sampai ke tangan

konsumen dan produk memuaskan keinginan konsumen, serta perusahaan

mendapatkan laba maksimal.

2.2 Pengertian Produk

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:266) Produk adalah segala

sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli,

digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan.

Sedangkan menurut Buchari Alma (2008:139) Produk adalah

seperangkat atribut, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk

didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko, yang

menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang

diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.
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Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa produk adalah

seperangkat atribut yang dapat di tawarkan kepada pasar untuk di konsumsi

guna memuaskan dan memenuhi ke inginan dan kebutuhan konsumen.

Menurut Tjiptono (2008:96) bahwa produk dibagi menjadi lima

tingkatan. Tiap tingkatan menambah lebih banyak nilai pelanggan. Kelima

tingkatan tersebut yaitu :

1) Manfaat Inti (Core Benefit)

Manfaat inti merupakan manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan

akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk.

2) Produk Dasar (Basic Benefit)

Produk dasar merupakan produk yang mampu memenuhi fungsi

produk yang paling dasar (rancangan produk minimal dapat berfungsi).

3) Produk yang Diharapkan (Expected Product)

Produk yang diharapkan merupakan produk formal yang

ditawarkan dengan berbagai atribut kondisinya secara normal (layak)

diharapkan dan disepakati untuk dibeli.

4) Produk Tambahan (Augmented Product)

Produk tambahan merupakan berbagai atribut produk yang

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk

pesaing.
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5) Produk Potensial (Potential Product)

Produk potensial merupakan segala macam tambahan dan

perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa

mendatang

2.3 Atribut produk

Menurut Kotler dan Amstrong, (2008:272) atribut produk merupakan

pengembangan produk dan jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan

ditawarkan produk atau jasa tersebut.

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian

(Fandy Tjiptono, 2008:103).

Sedangkan menurut Bilson Simamora (2007:67) mendefinisikan

atribut produk adalah segala sesuatu yang melekat pada produk dan menjadi

bagian dari produk

Kotler dan Amstrong dalam Nembah F. Hartimbul Ginting

(2011:50) konsep dasar dari evaluasi alternatif salah satunya adalah pemasar

perlu mengetahui penilaian pilihan yaitu bagaimana konsumen memproses

informasi untuk sampai pada merek pilihannya. Masing-masing konsumen

mempunyai cara memandang atribut mana yang relevan dan mereka akan

membayar atribut yang paling menarik berkaitan dengan kebutuhan dan

keinginannya.
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Atribut produk juga memberikan perusahaan peluang untuk

mendiferensiasikan produknya dari produk pesaing, sehingga perusahaan

harus membuat produk yang relevan dengan produknya sendiri.

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:272), unsur-unsur atribut

produk meliputi :

1. Kualitas Produk (Product Quality)

Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan

pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.

2. Fitur Produk (Product Features)

Sebuah produk dapat ditawarkan dengan beraneka macam fitur.

Perusahaan dapat menciptakan model dengan tingkat yang lebih

tinggi dengan menambah beberapa fitur. Fitur adalah sarana

kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk

pesaing.

3. Gaya dan Desain Produk (Product Style and Design)

Menurut Kotler dan Amstrong desain yang baik dimulai

dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan.

Lebih dari sekedar menciptakan atribut produk dan jasa, desain

melibatkan pembentukan pengalaman pemakaian produk bagi

pelanggan.
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Unsur-unsur atribut produk menurut Fandy Tjiptono (2008:104) meliputi:

1. Merek (Brand)

Merek merupakan nama, istilah, tanda, symbol/lambing, warna

gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan

dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.

2. Kemasan (Package)

Pengemasan (Packaging) merupakan proses yang berkaitan

dengan perancangan dan pembuatan wadah (container) atau

pembungkus (wrapper) untuk suatu produk.

3. Pemberian Label (Labeling)

Labeling merupakan bagian dari suatu produk yang

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual.

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Service)

Layanan pelengkap dapat diklasifikasikan menjadi delapan

kelompok, yaitu informasi, konsultasi, ordertaking, hospitality,

caretaking, expection, dan pembayaran.

5. Jaminan (Guarantee)

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi

ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang

diharapkan atau dijanjikan.
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6. Harga (Price)

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau

layanan yang diterima.

Atribut berperan penting, karena itu terdapat beberapa cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk menentukan atribut produk, salah satunya

adalah dengan menanyakan kepada konsumen atribut atau fitur apa saja yang

dianggap penting. Hasil yang diperoleh sekaligus menggambarkan harapan

konsumen yang sesungguhnya terhadap kinerja produk.

2.4 Pendekatan Atribut Produk

Konsumen memandang produk merupakan rangkaian atribut yang

berbeda-beda. Atribut produk memberikan keunikan tersendiri antara produk

satu dengan produk lainnya yang menggambarkan kemampuan yang berbeda

dalam memberikan manfaat untuk memuaskan konsumen. Produsen dapat

menginformasikan kepada konsumen pada keunggulan atribut produk melalui

promosi agar dapat mengarahkan konsumen pada saat pencarian suatu produk

sehingga konsumen bisa mengevaluasi untuk pengambilan keputusan

pembelian.

Menurut John C. Mowen dan Michael Minor (2007:315) pentingnya

atribut (Attribute Importance) didefinisikan sebagai penilaian umum

seseorang terhadap signifikasi atas produk atau jasa jenis tertentu.

Pendekatan ini menggunakan perspektif pemrosesan informasi, yang

beragumentasi bahwa pentingnya atribut secara langsung dipengaruhi oleh
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perhatian konsumen terhadap atribut spesifik. Jadi, semakin besar perhatian

yang diarahkan pada atribut, semakin penting atribut itu.

Gambar 2.1 Pentingnya Atribut Produk

Sumber : John C. Mowen dan Michael (2007:315)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat unsur pertama yang

mempengaruhi perhatian konsumen mengenai atribut produk adalah

karakteristik penerima pesan yang mempengaruhi adalah kebutuhan dan nilai

konsumen. Unsur kedua yaitu karakteristik pesan juga dapat mempengaruhi

pentingnya atribut produk melaluli periklanan, sehingga dapat menarik

perhatian konsumen terhadap atribut dan menyebabkan mereka

mengalokasikan kapasitas kognitif pada atribut tersebut. Unsur ketiga yang

mempengaruhi perhatian konsumen yang diarahkan pada atribut produk

adalah faktor-faktor peluang tanggapan. Faktor-faktor ini menentukan

seberapa luas seseorang harus memproses informasi tentang sebuah atribut.

Salah satunya yang termasuk karakteristik produk adalah kualitas yang

dirasakan dan penambahan fitur pada produk.

Perhatian yang
yang diberikan
diberikan pada

pada atribut

Pentingnya
a atribut

1. Karakteristik
eristik penerima
penerima pesan.
ma pesan.
pesan.

2. Karakteristik
eristik Periklanan.
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2.5 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan pemilihan dari dua atau lebih

alternatif pilihan keputusan pembelian artinya bahwa seseorang dapat

membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan (Schiffman

dan Kanuk,2008:486).

Menurut Kotler dan Keller (2007:223) keputusan pembelian

merupakan beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum

melakukan keputusan pembelian.

Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana

yang akan dibeli (Kotler dan Armstrong, 2008:181). Keputusan pembelian

merupakan menentukan tindakan atau pengambilan keputusan dari beberapa

alternatif yang kemudian dipilih salah satu atau lebih untuk dibeli. Para

pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen

akan melewati lima tahap proses keputusan pembelian yaitu: pengenalan

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan

perilaku pasca pembelian.
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Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku
Pasca

Pembelian

Pengenalan
Masalah

2.6 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian

Menurut ada lima tahap yang dilalui oleh konsumen dalam membuat

keputusan pembelian yaitu:

Gambar 2.2 Proses keputusan pembelian Konsumen Model Lima
Tahap

Sumber : Kotler dan Amstrong ( 2008:179)

1. Pengenalan Masalah

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau

pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang

ada dalam diri. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali

masalah atau kebutuhan. Beberapa konsumen merupakan tipe keadaan

yang sebenarnya, yang merasa bahwa mereka mempunyai masalah ketika

sebuah produk tidak dapat berfungsi secara memuaskan. Sebaliknya,

konsumen lain adalah tipe keadaan yang diinginkan, dimana bagi mereka

keinginan terhadap sesuatu yang baru dapat menggerakkan proses

kebutuhan.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong

untuk mencari informasi produk. Pencarian informasi terdiri dari dua jenis

menurut tingkatannya. Pertama adalah perhatian yang meningkat, yang

ditandai dengan pencarian informasi yang sedang-sedang saja. Kedua,
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pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari informasi

dari segala sumber.

3. Evaluasi Alternatif

Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah

pilihan mengenai produk yang sejenis. Pemilihan alternatif ini melalui

beberapa tahap suatu proses evaluasi tertentu. Sejumlah konsep dasar akan

membantu memahami proses ini. Yang pertama adalah sifat-sifat produk,

bahwa setiap konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari

sifat atau ciri tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua

adalah konsumen mencari keuntungan dari produk-produk yang

ditawarkan tersebut. Ketiga adalah konsumen memandang setiap produk

sebagai kumpulan atribut yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam

memberikan keuntungan yang dapat memuaskan kebutuhan.

4. Keputusan Pembelian

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas produk-

produk yang ada dalam kumpulan pilihan. Selanjutnya konsumen

membuat keputusan untuk membeli produk yang telah dipilih melalui

berbagai pertimbangan.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami level

kepuasan dan ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja

ketika produk dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca
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pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca

pembelian.

2.7 Pandangan Islam

Pemasaran dalam ekonomi Islam berkaitan dengan jual beli yang

dikenal dengan murabahah. Murabahah berbeda dengan jual beli biasa,

murabahah merupakan satu bentuk transaksi jual beli yang mengharuskan

penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan

tambahan keuntungan yang diinginkan oleh penjual berdasarkan kesepakatan

bersama. Jadi, murabahah dapat diartikan sebagai bentuk transaksi jual beli

dimana penjual menyebutkan harga pokok dan tambahan keuntungan yang

diinginkan berdasarkan kesepakatan.

Dalam islam dijelaskan tentang pasar dan pemasaran yang dapat

dilihat dalam beberapa ayat al-quran. Allah berfirman dalam surat Al-Forqon

ayat 20 :

َعاَم َوَیْمُشوَن ِفي األْسَواِق َوَما أَْرَسْلَنا َقْبلََك ِمنَ  ُھْم َلَیأُْكلُوَن الطَّ اْلُمْرَسلِیَن إِال إِنَّ

َك َبِصیًراَوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم لَِبْعٍض  ِفْتَنًة أََتْصِبُروَن َوَكاَن َربُّ

Artinya : Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu,

melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.

dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain.

maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.
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Ayat diatas menegaskan bahwa seorang rasul pun tetap melakukan

aktivitas ekonomi khususnya perekonomian Islam di pasar.

Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa: dalam surat An nisa ayat 29

Allah berfirman:

َھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل إِال أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة  َیا أَیُّ

َ َكاَن ِبُكْم َرِحیًماَعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َوال َتقْ  ُتلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

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 [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.

Dalam perekonomian islam memperolehkan khiar yaitu pilihan untuk

meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan khiar didapatkan jaminan

bahwa transaksi benar – benar memperoleh kepuasan baik harga maupun

kualitas produk. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pasar persaingan

sempurna yang membebaskan masing–masing individu untuk berkreasi

sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing–masing. Tingkat efisiensi

dan efektifitas secara teoritik dapat terwujud. Dalam aplikasinya persaingan

sempurna tidak muncul, tetapi yang terjadi adalah persaingan tidak fair

dimana yang mempunyai akses lebih banyak yang aka lebih mudah

mendapatkan kemenangan dan kadang merugikan secara signifikan pihak

yang lemah. Untuk itu pemasaran global dangan falsafah persaingan
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sempurna tetap diperlukan aturan – aturan agar terjadi mekanisme persaingan

yang tidak merugikan orang lain.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Made Novandri SN (2010), dalam judul “ANALISIS PENGARUH

KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN IKLAN TERHADAP

KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA PADA

HARPINDO JAYA CABANG NGALIYAN”. Hasil analisa

menyimpulkan 55,5% keputusan pembelian dapat di jelaskan oleh

variable kualitas produk, harga dan iklan sedangkan sisanya 44,5%

dipengaruhi oleh variable-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

2. Riri Fitri Yani (2013), dalam judul “PENGARUH ATRIBUT

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KERIPIK

NENAS PADA UD. MADANI DESA KUALU KEC. TAMBANG

KAB. KAMPAR”. Rumusan masalah adalah “bagaimana pengaruh

atribut produk terhadap keputusan pembelian keripik nenas pada UD

Madani Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar ?”.Menunjukan bahwa

secara simultan mutu produk, merek, kemasan lebel mempengaruhi

keputusan pembelian sebesar 52,1% sedangkan sisanya 47,9%

dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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3. Muhammad Firman (2013), dalam judul “PENGARUH ATRIBUT

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU

MEREK TOMKINS DI MALL CIPUTRA PEKANBARU”. Rumusan

masalah adalah “bagaimana pengaruh atribut produk terhadap keputusan

pembelian sepatu merek Tomkins di Mall Ciputra Pekanbaru ?”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas, fitur dan desain

mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 52% sedangkan sisanya

49% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.
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2.9 Hipotesis

Sugiyono (2008: 96) menyatakan hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan,

belum didasarkan fakta-fakta empiris.

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang telah

dikemukakan serta untuk menjadi landasan kerja dalam penelitian ini, maka

penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut :

H1: Diduga Kualitas Produk, berpengaruh secara parsial terhadap

KeputusanPembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV.

Istana Motor Selatpanjang.

H2: Diduga Fitur Produk, berpengaruh secara parsial terhadap

Keputusan Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV.

Istana Motor Selatpanjang.

H3: Diduga Desain Produk, berpengaruh secara parsial terhadap

Keputusan Pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV.

Istana Motor Selatpanjang.

H4: Diduga Kualitas Produk, Fitur Produk, dan Desain Produk

berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian

sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor Selatpanjang.
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2.10 Kerangka Pemikiran

Hipotesis tersebut didukung dengan adanya kerangka berpikir dan

diduga bahwa terdapat hubungan “Bagaimanakah pengaruh atritbut produk

terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV.Istana

Motor Selatpanjang” diduga pengaruh Kualitas produk (X1), Fitur produk

(X2), Desain produk (X3). Menurut Kotler dan Armstrong  (2008:272),

unsur-unsur atribut produk meliputi : Kualitas Produk, Fitur, Gaya dan

Desain Produk.

Dibawah ini merupakan gambar model kerangka berpikir dalam

penelitian ini, yaitu :

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran

Variabel Independent

H1 Variabel Dependent

H2

H3

H4

Keterangan :

= Secara parsial

= Secara simultan

Kualitas Produk (X1)

Fitur Produk (X2)

Desain Produk (X3)

Keputusan Pembelian (Y)
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Gambar kerangka berpikir penelitian diatas, menjelaskan bahwa

terdapat 1  (satu variabel terikat yaitu keputusan pembelian, dan 3 variabel

bebas yaitu Kualitas Produk (X1), Fitur Produk (X2), Desain Produk (X3),

dimana dapat diketahui bahwa atribut produk yang terdiri dari kualitas

produk, fitur produk, dan desain produk, dapat mempengaruhi keputusan

pembelian sepeda motor Yamaha Vixion pada CV. Istana Motor

Selatpanjang.

2.11 Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari atau ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:59).

a. Variabel Terikat (dependent variable)

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel terikat (dependent variable)

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena

adanya variabel bebas.

b. Variabel Bebas (independent variable)

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel bebas (independent variable)

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependent variable).
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Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Variabel Terikat (dependent variable) : Keputusan Pembelian (Y)

2. Variabel Bebas (independent variable) : Kualitas Produk (X1)

Fitur Produk (X2)

Desain Produk (X3)

2.12 Defenisi Konsep Operasional Penelitian

Tabel 2.1 Konsep Operasional Variabel

No Variabel Definisi Operasional Indikator Variabel Skala

1 Keputusan
Pembelian
(Y)

Keputusan pembelian
merupakan beberapa
tahapan yang dilakukan
oleh konsumen sebelum
melakukan keputusan
pembelian (Kotler dan
Keller, 2007:223).

- Kebutuhan
- Merek
- Manfaat
- Tingkat pencarian

informasi
(Kotler dan Keller,
2007:223)

Likert

2 Kualitas
Produk
(X1)

Kualitas produk adalah
karakteristik produk atau
jasa yang bergantung pada
kemampuannya untuk
memuaskan kebutuhan
pelanggan yang
dinyatakan atau
diimplikasikan (Kotler
dan Armstrong,
2008:273).

- Daya tahan
- Keandalan
- Irit bahan bakar
- Kenyamanan
(Kotler dan
Armstrong 2008:273)

Likert

3 Fitur
Produk
(X2)

Fitur adalah sarana
kompetitif untuk
mendiferensiasikan
produk perusahaan dari
produk pesaing (Kotler
dan Armstrong
2008:273).

- Kelengkapan fitur
- Fitur memenuhi

kebutuhan
- Perawatan fitur
- Manfaat fitur
(Kotler dan
Armstrong 2008:273)

Likert
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No Variabel Definisi Operasional Indikator Variabel Skala

4 Desain
Produk
(X3)

Desain atau rancangan
adalah totalitas
keistimewaan yang
mempengaruhi
penampilan fungsi produk
dari segi kebutuhan
pelanggan
(Kotler,2005:332)

- Desain yang menarik
- Desain yang mudah

di modifikasi
- Desain yang nyaman
- Warna
(Kotler dan
Armstrong 2008:273)

Likert


