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 BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Juwita Mariska Robot (2015) 

Juwita meneliti tentang analisis pengaruh advertising, personal selling, sales 

promotion, publicity dan word of mouth terhadap keputusan pembelian. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh advertising, personal selling, sales 

promotion, publicity  dan word of mouth terhadap keputusan pembelian produk 

logam mulia PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan 

pendekatan judgment sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda, alat uji hipotesis yang digunakan yaitu uji f dan uji t. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa advertensi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian, personal selling berpengaruh secara tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian, sales promotion berpengaruh secara signifikan 

tehadap keputusan pembelian, publisitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian, dan word of mouth berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tekhnik analisis data 

yaitu analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. Variabel independen yang 



9 
 

 

 

digunakan adalah word of mouth dan keputusan pembelian sebagai variabel 

dependen. 

Perbedaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Juwita dengan penelitian ini adalah : 

a. Variabel Independen yang digunakan oleh Sigit advertising, personal 

selling, sales promotion, publicity  dan word of mouth, sedangkan variabel 

independen dalam penelitian saat ini adalah strategi word of mouth meliputi 

talking, promoting, selling. 

b. Objek Penelitian terdahulu menggunakan produk logam mulia PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan, sedangkan penelitian ini adalah 

Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250cc di Surabaya. 

2. Nur Hani Maulida (2014) 

Penelitian ini meneliti tentang bauran pemasaran dan word of mouth terhadap 

keputusan pembelian pada e-coffee Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi, orang, 

proses bukti fisik) dan word of mouth secara simultan, parsial dan untuk 

mengetahui mana yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian e-

coffee di Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel produk, tempat, bukti fisik 

dan word of mouth terhadap keputusan pembelian adalah signifikan. Sedangkan 

variabel harga, promosi, orang, proses mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

 



10 
 

 

 

Persamaan :  

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tekhnik 

analisis data yaitu analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. Variabel 

independen yang digunakan adalah word of mouth dan keputusan pembelian 

sebagai variabel dependen. 

Perbedaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hani dengan penelitian ini adalah : 

a. Variabel Independen yang digunakan oleh Nur Hani adalah produk, harga, 

tempat, promosi, orang, proses bukti fisik dan word of mouth, sedangkan 

variabel independen dalam penelitian saat ini adalah strategi word of 

mouth meliputi talking, promoting, selling. 

b. Objek Penelitian terdahulu menggunakan e-coffee Surabaya, sedangkan 

penelitian ini adalah Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250cc di Surabaya 

3. Sigit Indrawijaya (2012) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kualitas produk dan word of mouth 

terhadap keputusan konsumen dalam pembelian roti manis pada industri kecil di 

Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi 

pengembangan produk roti manis pada Industri Kecil di Kabupaten Sarolangun. 

Kualitas produk dan word of mouth merupakan beberapa elemen yang digunakan 

untuk memahami perilaku pembeli melalui tanggapan konsumen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kualitas produk dan word of mouth. 

Variabel dalam penelitian ini keputusan pembelian. 
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Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

di tarik kesimpulan bahwa konsumen produk roti manis pada Industri Kecil di 

Kabupaten Sarolangun secara umum memiliki perhatian terhadap kualitas produk, 

dimana hal ini sangat berpotensi mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian. Masing masing elemen kualitas produk memiliki potensi yang sama 

dalam mendorong keputusan konsumen untuk melakukan pembelian produk roti 

manis. Word of mouth secara umum berpotensi mendorong konsumen dalam 

keputusan pembelian produk roti manis pada Industri Kecil di Kabupaten 

sarolangun. Untuk saat ini konsumen menganggap informasi yang didapatkan dari 

orang terdekat dan orang lain masih sesuai dengan kondisi produk roti manis, 

penyampaian informasi juga konsisten dan tidak berlebih-lebihan. 

Persamaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Sigit dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunalan keputusan pembelian sebagai variabel dependen dan 

tekhnik analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

Perbedaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Sigit dengan penelitian ini adalah : 

a. Variabel Independen yang digunakan oleh Sigit yaitu kualitas produk dan 

word of mouth, sedangkan variabel independen dalam penelitian saat ini 

adalah strategi word of mouth meliputi talking, promoting, selling. 

b. Objek Penelitian terdahulu menggunakan roti manis pada industri kecil di 

Kabupaten Sarolangun, sedangkan penelitian ini adalah Sepeda Motor 

Kawasaki Ninja 250cc di Surabaya. 
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4. Lotulung, Lapian, Moniharapon (2015) 

Penelitian ini meneliti tentang  pengaruh kualitas produk, harga, dan WOM (word 

of mouth) terhadap keputusan pembelian handphone evercoss pada CV. Tristar 

Jaya Globalindo Manado. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh 

kualitas produk, harga, dan wom (word of mouth) terhadap keputusan pembelian 

pada CV.Tristar Jaya Globalindo. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kualitas produk, harga, dan wom (word of mouth), sedangkan variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Penelitian ini sampelnya 50 

responden. Teknik analisis data menggunakan Regresi Berganda (Multiple 

Regression). 

Hasil penelitian ini menunjuukan bahwa (1) Kualitas produk, harga dan WOM 

(Word of mouth) secara serempak (simultan) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen padaCV. Tristar Globalindo 

Manado; (2) Kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada CV. Tristar Globalindo Manado; 

(3) Harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada CV. Tristar Globalindo Manado; (4) Wom (Word of 

mouth) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada CV. Tristar Globalindo Manado. 

Persamaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Lotulung, Lapian, Moniharapon (2015) 

sama-sama menggunakan variabel keputusan pembelian sebagai variabel 

dependen dan variabel kualitas produk, harga, dan wom (word of mouth) sebagai 
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varibel independen, serta sama-sama menggunakan  regresi berganda sebagai 

teknik analisis data. 

Perbedaan: 

Penelitian yang dilakukan oleh Lotulung, Lapian, Moniharapon (2015) dengan 

penelitian ini adalah  

a. Objek Penelitian terdahulu menggunakan handphone evercoss pada CV. 

Tristar Jaya Globalindo Manado, sedangkan penelitian ini adalah Sepeda 

Motor Kawasaki Ninja 250cc di Surabaya. 

b. Sampel Penelitian terdahulu sebanyak 50 responden, senagkan penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak 80 responden 

 

5. Owusu Alfred (2013) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh harga dan kualitas terhadap pembelian 

konsumen pada telepon genggam di Kumasi Metropolis, Ghana. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Harga dan Kualitas terhadap keputusan 

pembelian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu variabel bebas yang 

meliputi harga dan kualitas, serta variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 

 Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa harga dan kualitas 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Fakta menunjukkan 

bahwa konsumen mempertimbangkan harga dan kualitas dalam keputusan 

pembelian mereka. 
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Persamaan:  

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel 

harga dan kualitas sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai 

variabel terikat. 

Perbedaan: 

Penelitian yang dilakukan oleh Owusu Alfred dengan penelitian ini adalah: 

a. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu adalah analisis 

deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi, bar chat dan pie chart, 

sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

b. Objek penelitian terdahulu menggunakan Telepon Genggam, sedangkan 

penelitian ini adalah Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250cc di Surabaya. 

 

6. Ahmad M. Zamil (2014) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Word of mouth terhadap Keputusan 

Pembelian pada konsumen Yordania. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, artikel 

dan internet. Populasi yang digunakan adalah warga Yordania yang menggunakan 

layanan komunikasi seluler dan sampel yang digunakan sebanyak 1200 

responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan 

uji t untuk menguji hipotesis. 



15 
 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan terakhir dari 

perilaku pembelian konsumen disebabkan oleh word of mouth negatif lebih dari 

word of mouth positif. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara keputusan terakhir dari perilaku pembelian 

konsumen dengan word of mouth. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

pilihan konsumen akhir dari jasa dari salah satu perusahaan mobile komunikasi, 

dan word of mouth yang ditularkan dari satu orang ke orang lain. 

Persamaan:  

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel 

word of mouth sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel 

terikat. Selain itu juga sama-sama menggunakan uji t untuk menguji hipotesis. 

Perbedaan: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad M. Zamil dengan penelitian ini adalah: 

Objek penelitian terdahulu menggunakan Layanan Komunikasi Seluler, 

sedangkan penelitian ini adalah Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250cc di Surabaya. 

 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Word of mouth 

Konsumen mengetahui keberadaan produk dari komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan dan dari sumber informasi lainya diluar sumber resmi 

perusahaan. Menurut Hawkins dan Mothersbaugh (2013). Konsumen belajar 

mengenai produk dan merk baru yang terkait dengan kelompok konsumen yang 

ada di masyarakat dari dua hal : dari pengalaman dan pengamatan 
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terhadappenggunaan produk konsumen lainya, dan mencari informasi dengan 

bertanya kepada konsumen lain yang tahu dan pernah menggunakan produk yang 

akan dibelinya.(Tatik suryani. 2013) 

Beberapa hal yang membuat Word of mouth menjadi sangat penting 

diantaranya adalah berbagi macam iklan yang ada di media menjadikan para calon 

pelanggan merasa bingung dalam menentukan pilihan sehingga calon pelanggan 

cenderung lebih tertarik untuk mendengarkan rekomendasi produk dari orang lain, 

keluarga dan kolega. Terkadang calon pelanggan juga bersikap tidak percara akan 

informasi yang didapat, hal ini dapat terjadi ketika calon pelanggan pernah 

mengalami kekecewaan pada produk tersebut. Calon pelanggan akan mencari 

informasi pada sekelompok teman tentang beberapa produk yang 

direkomendasikan. Calon pelanggan juga melakukan interaksi dan berkomunikasi 

satu sama lain hampir setiap hari dan akhirnya saling berkomentar terhadap suatu 

pengalaman yang terjadi pada suatu produk, sehingga tidak menutup 

kemungkinan terdapat komentar-komentar yang positif mengenai produk atau 

bahan komentar-komentar negatife mengenai produk tersebut. Dengan demikian 

word of mouth yang terjadi dikalangan masyarakat d]sangat berpengaruh terhadap 

kenaikan dan penurunan suatu produk di perusahaan. Perinsip lain yang perlu di 

terapkan dalam pemasaran menggunakan word of mouth adalah berusaha untuk 

melampaui harapan pelanggan, jangan hanya sebatas membuat pelanggan puas 

akan tetapi buat pelanggan menceritakan pengalamannya pada orang lain, sahabat 

dan kolega. Word of mouth merupakan pernyataan personal maupun non personal 
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yang disampaikan oleh pelanggan pada orang lain, sahabat dan kolega yang bukan 

penyedia layanan, (Fanndy Tjiptono, 2008: 90). 

  Menurut Kotler and Armstrong (2008:128), Word of mouth 

communication adalah komunikasi pribadi tentang sebuah produk antara pembeli 

sasaran dan tetangga, teman-teman, anggota keluarga dan rekannya”.pesan yang 

disampaikan melalui word of mouth dapat di ukur dengan indikator indikator: 

a. Merk kawsaki sudah dikenal banyak orang 

b. Strategi pemasaran Kawasaki 

c. Informasi dari keluarga 

d. Informasi dari teman kerja 

e. Mengetahui informasi dari orang lain yang baru dikenal  

Hasan (2010:32), mendefinisikan word of mouth dalam dunia bisnis adalah 

tindakan konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain dari seseorang 

ke orang lain (antar pribadi) non-komersial baik merek, produk maupun jasa. 

Sehingga, dapat diartikan bahwa word of mouth merupakan suatu komunikasi 

yang di dalamnya terdapat penyampaian informasi tentang suatu merek yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atas pengalaman pembelian 

sebelumnya agar orang lain tersebut mengetahui kebaikan dan keburukan yang 

sebenarnya ada di dalam merek tersebut. Word-of-Mouth merupakan pembicaraan 

antara satu orang dengan yang lain, melalui surat, atau komunikasi secara 

langsung atau komunikasi menggunakan media elektronik mengenai keunggulan 
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atau pengalaman pada saat membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa 

(Kotler dan Keller, 2009:512). 

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) 

mengacu pada pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide diantara dua 

konsumen atau lebih, yang tak satupun merupakan sumber pemasaran. 

Komunikasi dari mulut ke mulut mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap 

perilaku pembelian konsumen (Mowen, J., and Minor, M. 2002:180). Berdasarkan 

pendapat Rangkuti (2009:96), pesan yang disampaikan melalui word of mouth 

dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator, yaitu dengan melihat 

hubungan antara lawan bicara anda mengenai produk X dan tindakan anda setelah 

melakukan pembicaraan mengenai produk X tersebut. 

Peter & Olson (2000: 104) menegaskan bahwa sebuah group terdiri 

dari dua atau lebih orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

yang sama, serta mempunyai latar belakang yang sama dan tidak berbadan 

hukum. Bentuk-bentuk grup yang penting antara lain keluarga, teman dekat serta 

partner. Menurut Shimp (2003: 286) opinion leader adalah seseorang yang sering 

mempengaruhi sikap-sikap atau perilaku yang visibel dari individu lainnya. 

Word of mouth adalah suatu sarana komunikasi pemasaran yang 

efektif, murah, dan kredibel Kartajaya (2007:126). Berdasarkan pendapat dari 

Lovelock (2001:289) yang menekankan bahwa Word of mouth sebagai pendapat 

dan rekomendasi yang dibuat konsumen tentang pengalaman servis yang 

mempunyai pengaruh kuat terhadap keputusan konsumen atau perilaku konsumen. 
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Faktor-faktor yang menambah keefektifan WOM akan dapat 

membantu pemasar menentukan bagaimana memanfaatkan WOM dengan lebih 

baik sebagai sebuah alat promosi. Faktor-faktor tersebut ( Sweeney et al, 

2007:347) adalah: 

1. Personal 

Terdapat tiga faktor personal yang mempengaruhi efektifitas WOM yaitu 

kredibiltas dari pengirim pesan, keahlian khusus yang dimiliki perusahaan dan 

kedudukan sosial seorang pengirim pesan. Hal ini berhubungan dengan resiko 

yang akan dihadapi oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang dan jasa yang 

di hasilkan perusahaan. 

2. Interpersonal 

Kedekatan hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan, kesamaan 

persepsi, dan kesamaan tingkatan/kedudukan sosial menjadi faktor yang 

menyebabkan WOM menjadi efektif. 

3. Situational 

WOM menjadi efektif apabila seseorang menemukan karakteristik produk yang 

sangat rumit dan kompleks, penerima pesan tidak memiliki banyak waktu untuk 

mencari alternatif dan keterbatasan informasi yang tersedia mengenai barang dan 

jasa serta ketertarikan penerima pesan atas informasi yang disampaikan oleh 

pengirim pesan. 
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4. Message Characteristics 

Kejelasan pesan, kejelasan pengiriman pesan , komunikasi nonverbal dan cara 

penyamaian pesan termasuk ke dalam karakteristik pesan yang juga menjadi 

faktor efektiftidaknya WOM. 

Sernovits (2012:19) menyatakan terdapat Lima Elemen Penting dalam 

Word of mouth yaitu talkers, topics, tools, Taking part, dan tracking yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Talker  

Merupakan kumpulan target di mana nantinya perusahaan berharap pelanggan 

yang akan membicarakan brand perusahaan. Talkers ini bisa siapa saja mulai dari 

existing customer, media, bloggers dan masyarakat yang memang menjadi target 

market perusahaan.  

2. Topic 

Hal ini berkaitan dengan apa yang akan dibicarakan oleh para pelanggan yang 

perusahaan targetkan. Topic ini tentu berhubungan dengan sesuatu yang ingin 

ditawarkan oleh perusahaaan.  

3. Tools  

Ini berkaitan dengan medium penyebaran dari topic oleh pelanggan. Tentu saja 

yang paling tepat adalah menyebarkan melalui medium di mana target market kita 

memang ada atau tertarik terlibat di dalamya.  

4. Taking Part  

Perusahaan melibatkan dirinya dalam pembicaraan antar pelanggan agar 

perusahaan dapat memantau pembicaraan agar berkembang sesuai dengan apa 



21 
 

 

 

yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan dapat membuka beberapa forum 

pembicaraan atau diskusi untuk pelanggan.  

5. Track.  

Pada pembahasan ini menjelaskan tentang hasil dari strategi tersebut. Jika berhasil 

bisa menjadi penilaian bagi perusahaan dan jika gagal perlu diadakan pembenahan 

kembali. 

2.2.2 Kualitas Produk 

Menurut Kotler and Armstrong (2012:283) arti dari kualitas produk adalah “the 

ability of a product to perform its functions, it includes the product’s overall 

durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued 

attributes” yang artinya kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 

fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. 

Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli, dan mereka akan 

memberi tahu yang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. 

Perusahaan yang pintar bermaksud untuk memuaskan pelanggan dengan hanya 

menjanjikan apa yang dapat mereka berikan, kemudian memberikan lebih banyak 

dari yang mereka janjikan (Sigit, 2012).pesan yang disampaikan melalui kualitas 

produk dapat di ukur menggunakan indikator-indikator : 

a. Tahan lama 

b. Design produk 

c. Jaminan service berkala 

d. Umur manfaat tergolong lama 
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Dimensi kualitas produk menurut Mullins et.all  (2005:422) terdiri dari :  

1. Performance (kinerja) yaitu berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuah produk.  

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama umur produk bertahan 

sebelum produk tersebut harus diganti.  

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana produk memenuhi spesifikasi atau tidak ditemukannya cacat 

pada produk.  

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau ketertarikan konsumen terhadap 

produk.  

5. Reliabilty (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu.  

6. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. 

7. Perceived quality (kesan kualitas), 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. 

2.2.3 Harga 

Harga merupakan suatu elemen marketing mix yang menghasilkan penerimaan 

penjualan, sedangkan elemen-elemen lainya hanya menimbulkan biaya. Kerena 

menghasilkan penerimaan penjualan , maka harga mempengaruhi tingkat 



23 
 

 

 

penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang di dapat oleh perusahaan 

(Assauri, 2004:233). 

Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang 

paling fleksibel. Harga dapat di ubah dengan cepat, tidak seperti ciri khas produk 

dan perjanjian distribusi (Kotler, 2000:519). Menurut Alma (2004:169) pengertian 

harga yaitu Suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan 

barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan 

memuaskan konsumen (satisfaction) yang dinyatakan dengan uang 

Menurut Fandy Tjiptono (2000:471) harga memainkan peranan 

penting bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan. 

a. Bagi perekonomian. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem  

perekonomian karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor – faktor 

produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. 

b. Bagi konsumen. Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat 

sensitive terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya 

pertimbagan membeli produk) dan ada pula yang tidak. 

c. Bagi Perusahaan. Dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya 

(produk, distribusi dan promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana 

dalam jumlah besar, harga merupakan satu – satunya elemen bauran 

pemasaran yang mendatangkan pendapatan. 

Swasta, Basu dan Handoko (2006:246) pesan yang disampaikan melalui 

harga produk dapat di ukur menggunakan indikator-indikator : 



24 
 

 

 

a. Harga cash 

b. Nominal kredit yang wajar 

c. Harga yang sepadan dengan kualitas 

d. Potongan harga 

 

tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :  

1. Keadaan Perekonomian  

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku.  

2. Permintaan dan penawaran  

Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh pembeli pada tingkat harga 

tertentu. Penawaran yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu 

tingkat harga tertentu.  

3. Elastisitas permintaan  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan 

pasar.  

4. Persaingan  

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan 

yang ada.  

5. Biaya  

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang 

tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian.  

6. Tujuan perusahaan  

Tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah :  
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a. Laba maksimum  

b. Volume penjualan tertentu  

c.  Penguasaan pasar  

d  Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu. 

7. Pengawasan pemerintah 

 Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk: penentuan harga 

maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang 

mendorong atau mencegah usaha-usaha kearah monopoli.  

Tujuan penetapan harga menurut Swasta , Basu Handoko (2006:242) 

tersebut adalah:  

1) Meningkatkan penjualan  

2) Mempertahankan dan memperbaiki market share  

3) Stabilisasi harga  

4) Mencapai target pengembalian investasi  

5) Mencapai laba maksimum. 

2.2.4 Keputusan Pembelian 

Menurut Swastha dan Handoko (2012:102-103) keputusan untuk membeli yang 

diambil pembelii itu sebenernya merupakan kumpullan dari sejumlah keputusan. 

Setiap keputusan membeli mempunyai struktur sebanyak tujuh komponen, yaitu 

keputusan tentang jenis produk, keputusan tentang bentuk produk, keputusan 

tentang merk, keputusan tentang penjualnya, keputusan tentang jumlah produk, 

keputusan tentang waktu pembelian, keputusan tentang cara pembelian.pesan 
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yang disampaikan melalui keputusan pembelian dapat di ukur menggunakan 

indikator indikator :  

a. Keyakinan pada sebuah produk 

b. Kebiasaan membeli produk 

c. Melakukan pembelian ulang 

d. Merekomendasikan kepada orang lain 

e. Mengikuti tren mode jaman sekarang 

Sumarwan (2002:289) menjelaskan bahwa keputusan pembelian 

adalah merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Bagi konsumen, proses keputusan konsumen merupakan 

suatu kegiatan penting karena di dalam proses tersebut memuat berbagai langkah 

yang terjadi secara berurutan sebelum konsumen mengambil keputusan. 

Peter dan Olson (2000: 163) menyatakan bahwa, keputusan pembelian 

merupakan proses terintegritas yang dilakukan untuk mengkombinasikan 

pengetahuan guna mengevaluasi dua atau lebih alternatif dan memilih satu 

diantaranya, sehingga keputusan pembelian dapat diartikan sebagai penetapan 

pilihan oleh konsumen terhadap dua atau lebih alternatif pilihan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Keputusan pembelian adalah proses keputusan pembelian yang terdiri 

dari lima tahap yaitu (Kotler dan Keller, 2009:184)  : 
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1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembelian menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Pembeli 

merasakan suatu perbedaan antara keadaan yang aktual dan keadaan yang 

diinginkan. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya mungkin atau mungkin juga 

tidak mencari informasi lebih lanjut. Biasanya tingkat pencarian informasi oleh 

konsumen makin tinggi sejalan dengan bergeraknya konsumen dari keputusan 

yang melibatkan penyelesaian masalah terbatas ke keputusan dalam penyelesaian 

masalah-masalah yang besar. 

3. Evaluasi Alternatif 

Proses evaluasi biasanya tidak hanya terjadi satu kali atau tunggal. Konsumen 

pasti memiliki beberapa alternatif sebelum menjatuhkan pilihan 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam 

kumpulan pilihan serta membentuk niat pembelian. Konsumen mungkin juga 

membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai, tetapi ada dua 

faktor yang bisa muncul antara niat pembelian dan keputusan pembelian yaitu 

sikap orang lain dan faktor situasional. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam perilaku pasca pembelian. 



28 
 

 

 

Konsumen mendasarkan harapannya atas pesan yang mereka terima dari penjual, 

teman, atau sumber informasi lainnya. Jika penjual melebih-lebihkan performa 

atau kinerja produknya, konsumen akan mengalami harapan yang tidak 

terwujudkan yang menimbulkan ketidakpuasan. 

Menurut Kotler (2005:221) tipe perilaku pembelian dapat dibedakan 

menjadi empat tipe, yaitu: 

e. Perilaku pembelian kompleks: perilaku pembelian konsumen dalam situasi 

yang bercirikan adanya keterlibatan konsumen yang sangat tinggi dalam 

membeli dan adanya persepsi yang signifikan mengenai perbedaan 

diantara merek. 

f. Perilaku pembelian pengurangan disonansi: perilaku pembelian dalam 

situasi dimana pembeli mempunyai keterlibatan yang tinggi tetapi melihat 

hanya sedikit perbedaan merek. 

g. Perilaku pembelian kebiasaan: suatu situasi dimana konsumen mempunyai 

keterlibatan rendah dan perbedaan yang tidak jauh diantara merek. 

h. Perilaku pembelian pencarian variasi: perilaku pembelian konsumen dalam 

situasi dimana konsumen mempunyai tingkat keterlibatan yang rendah 

tetapi mempersepsikan adanya perbedaan merek yang signifikan. 

 

2.2.5 Pengaruh Word of mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Word of mouth sebagai komunikasi personal antara sasaran pembeli dengan 

tetangga, teman, anggota keluarga dan pergaulannya mengenai sebuah produk 

(Kotler dan Gary, 2012:419). Metode ini merupakan cara termudah dalam 

memasarkan produk dengan biaya yang tidak terlalu besar . Kelebihan Word of 
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mouth dibanding tekhnik pemasaran lainya dapat lebih meyakinkan Customer 

karena adanya rasa percaya. Dengan adanya hal tersebut itu membuat para 

Customer percaya akan suatu produk 

Berdasarkan penelitian Dina dkk (2014) menunjukkan bahwa variabel 

word of mouth yang diukur dengan indikator keluarga, teman dekat, dan kenalan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Word of mouth merupakan sistem 

pemasaran hemat biaya. Dengan komunikasi yang baik suatu produk akan 

menjadi dikenal banyak orang tanpa harus memakan banyak waktu. Penyampaian 

informasi tentang produk dengan nilai positif akan membuat konsumen penasaran 

dan akan memutuskan untuk membeli produk tersebut.  

Word of mouth menjadi bagian penting dalam studi pemasaran 

mengingat bahwa komunikasi dalam Word of mouth mampu mempengaruhi 

proses keputusan pembelian konsumen. Di sisi lain, kekuatan Word of mouth juga 

bertambah mengingat bahwa manusia adarlah makhluk sosial yang senang 

berinteraksi dan berbagi dengan sesamanya, termasuk masalah preferensi 

pembelian. Word of mouth mampu menyebar begitu cepat bila individu yang 

menyebarkannya juga memiliki jaringan yang luas.  

2.2.6 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2013) kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah variabel persepsi kualitas produk Kualitas produk yang baik 

akan mendorong keputusan pembelian bagi seseorang. Produk sangat 
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mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk. 

Apabila kualitas produk ditingkatkan, perilaku konsumen untuk melakukan 

pembelian juga akan meningkat (Tedjakusuma, Hartini, dan Muryani, 2001). 

2.2.7 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dessy (2012) harga terhadap 

keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan. Harga yang semakin 

murah akan berdampak pada meningkatnya keputusan pembelian. Konsumen 

akan lebih memilih harga murah dengan kualitas baik dibandingkan dengan harga 

yang cukup tinggi. Harga dari suatu produk yang rendah akan meningkatkan 

permintaan produk yang ditawarkan dan jika harga produk tersebut tinggi maka 

permintaan semakin rendah. Penetapan harga yang baik memberikan perhatian 

yang besar dari konsumen. Ketika perusahaan menetapkan harga secara efisien 

dan sesuai dengan daya beli konsumen maka pemilihan suatu produk akan 

dijatuhkan pada produk tersebut. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk 

skema dibawah ini : 

 H1 

 

 H2 H4 

 

H3 H3 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

Kualitas Produk 

(X2) 

Word of mouth 

(X1) 

Harga 

(X3) 
Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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Keterangan kerangka pemikiran : 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti 

dapat diketahui bagaimana pengaruh dari variabel independen, yaitu word of 

mouth, kualitas produk dan harga terhadap setiap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian pada Sepeda Motor Kawasaki di Surabaya. 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Word of mouth  berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

pengguna sepeda motor Kawassaki Ninja 250cc di Surabaya. 

H2 : Kualitas produk  berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

pengguna Sepeda Motor Kawassaki Ninja 250cc di Surabaya. 

H3 : Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Pengguna 

Sepeda Motor Kawassaki Ninja 250cc Di Surabaya 

H4 : Word of mouth, Kualitas Produk dan Harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada pengguna Sepeda Motor Kawassaki 

Ninja 250cc di Surabaya 

 


