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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa dari penelitian terdahulu mempunyai kaitan dengan penelitian ini 

diantaranya adalah mengenai “Pengaruh Desain, Kualitas, dan Harga Produk 

Terhadap Niat Pembelian ISUZU Panther di Surabaya.” Penelitian tersebut 

diantaranya adalah sebagai Berikut: 

2.1.1 Muhammad Fazrir Arfan, Amin Fauzi, Endang Sulistiya Rini (2019) 

Dalam penelitian yang berjudul “The Effect of Promotion, Price 

Perception and Product Quality on Purchasing Weaving Decisions on Consumers 

of Raki Weaving Assisted by Deli Serdang Cooperative Service”, dimana tujuan 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Promosi, Persepsi Harga dan 

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Tenun terhadap Konsumen Tenun 

Raki yang dibantu oleh Layanan Koperasi Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan 

di Sumatra Utara pada tahun 2019. Kerngka pemikiran dapat dilihat pada gambar 

2.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Fazrir Arfan, Amin Fauzi, Endang Sulistiya Rini (2019) 

Gambar 2.1  

KERANGKA PEMIKIRAN MUHAMMAD FAZRIR ARFAN, AMIN FAUZI, 

ENDANG SULISTIYA RINI (2019) 

Promotion (X1) 

Price Perception (X2) 

Produxct Quality (X3) 

Purchasing Decisions (Y) 
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Populasi dalam penelitian ini berjumlah 177. Penentuan ukuran sampel 

menggunakan rumus Slovakia, dengan toleransi kesalahan = 5%, sehingga sampel 

dari 123 responden diperoleh. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

metode dokumentasi, wawancara dan pemberian kuesioner kepada responden. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, 

pada tingkat signifikan = 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:  

1. Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian kain Tenun 

Raki.  

2. Persepsi positif dan signifikan dari harga harga pada keputusan pembelian 

kain pada Tenun Raki.  

3. Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Raki Weaving.  

4. Promosi, Persepsi Harga dan Kualitas Produk secara simultan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan untuk membeli kain di 

Raki Weaving. 

Persamaan : 

1. Variabel bebas dari penelitian terdahulu sama-sama menggunakan Kualitas 

Produk. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama dengan menggunakan 

kuesioner. 

Perbedaan : 

1. Variabel Promosi dan Persepsi Harga tidak digunakan pada penelitian saat 

ini. 
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2. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian kain tenun Raki Weaving 

dengan bantuan layanan koperasi Serdang, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan objek penelitian mobil Isuzu Panther di Surabaya. 

 

2.1.2 J.E. Sutanto, Thomas Stefanus Kaihatu (2019) 

Dalam penelitian yang berjudul “The Effect of Product Design, Brand 

Image, And Product Quality Towards Purchasing Decisions Of Laptop Brands” 

bertujuan untuk menguji pengaruh Desain Produk , Citra Merek, dan Kualitas 

Produk terhadap Keputusan Pembelian Merek Laptop. Penelitian ini dilakukan di 

Kota Surabaya, Jawa Timur pada 2019. Keraangka Pemikiran dapat dilihat pada 

gambar 2.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : J.E. Sutanto, Thomas Stefanus Kaihatu (2019) 

 

Gambar 2. 2  

KERANGKA PEMIKIRAN J.E. SUTANTO, THOMAS STEFANUS KAIHATU 

(2019) 

Sampel dalam penelitian ini terdapat 50 orang. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan kuesioner dimana populasi yang ditentukan adalah masyarakat 

Product 

Design 

(X1) 

Brand 

Image (X2) 

Product 

Quality 

(X3) 

Purchasing 

Decisions 

(Y)) 



12 

 

 
 

yang telah membeli produk laptop sebanyak 50 responden. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah 

1. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi bahwa variabel Desain Produk secara 

signifikan mempengaruhi keputusan pembelian laptop. 

2. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi bahwa variabel Citra Merek memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian laptop. 

3. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi bahwa variabel Kualitas Produk 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian laptop. 

4. Sedangkan hasil analisis dan diskusi bahwa variabel desain produk, citra 

merek dan kualitas produk secara simultan atau bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian laptop. 

Persamaan : 

1. Variabel bebas dari penelitian terdahulu sama-sama menggunakan Desain 

Produk dan Kualitas Produk. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama dengan menggunakan 

kuesioner. 

Perbedaan : 

1. Variabel Citra Merek tidak digunakan pada penelitian saat ini. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian keputusan pembelian 

laptop, sedangkan penelitian saat ini menggunakan objek penelitian 

keputusan pembelian mobil Isuzu Panther di Surabaya. 
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2.1.3 Harun Al Rasyid, Agus Tri Indah (2018) 

Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Inovasi Produk dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha di Kota Tangerang 

Selatan, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pengaruh 

Inovasi Produk, Harga, dan Pengaruh Inovasi Produk dan Harga secara bersama-

sama Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha di Kota Tangerang 

Selatan. Penelitian ini dilakukan di Tangerang Selatan pada tahun 2018. Kerngka 

pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Sumber: Harun Al Rasyid, Agus Tri Indah (2018) 

Gambar 2.3  

KERANGKA PEMIKIRAN HARUN AL RASYID, AGUS TRI INDAH (2018) 

Responden pada penelitian ini adalah pemilik sepeda motor Yamaha. 

Kuesioner disebarkan kepada seratus lima puluh (150) responden dan data 

dianalis menggunakan Multiple Regression Analysis (MRA). Adapun hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa:  

1. Inovasi Produk mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Yamaha.  

2. Harga mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Yamaha. 

3. Inovasi Produk dan Harga secara bersama mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha 

Inovasi Produk 

(X1) 

Harga (X2) 

Keputusan Pembelian (Y) 
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Persamaan : 

1. Variabel bebas dari penelitian terdahulu sama-sama menggunakan Harga 

Produk. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama dengan menggunakan 

kuesioner. 

Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Yamaha di Tangerang Selatan, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan objek penelitian mobil Isuzu Panther di Surabaya. 

Tabel 2.1  

PERBANDINGAN PENELITIAN SAAT INI DENGAN PENELITIAN 

TERDAHULU 

Nama Peneliti 

Muhammad 

Fazrir Arfan, 

Amin Fauzi, 

Endang Sulistiya 

Rini (2019) 

 

J.E. Sutanto, 

Thomas Stefanus 

Kaihatu (2019) 

Harun Al Rasyid, 

Agus Tri Indah 

(2018) 

Haibnul Quddus 

(2020) 

Judul Peneliti 

The Effect of 

Promotion, Price 

Perception and 

Product Quality 

on Purchasing 

Weaving 

Decisions on 

Consumers of 

Raki Weaving 

Assisted by Deli 

Serdang 

Cooperative 

Service 

The Effect of 

Product Design, 

Brand Image, 

And Product 

Quality Towards 

Purchasing 

Decisions Of 

Laptop Brands 

Pengaruh Inovasi 

Produk dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Sepeda 

Motor Yamaha di 

Kota Tangerang 

Selatan 

Pengaruh Desain, 

Kualitas, dan 

Harga Produk 

Terhadap Niat 

Pembelian Mobil 

Isuzu Panther di 

Surabaya 

Variabel Bebas 

Promotion, Price 

Perception, 

Product Quality 

Product Design, 

Brand Image, 

And Product 

Quality 

Inovasi Produk dan 

Harga 

Desain, Kualitas, 

dan Harga Produk 

Variabel 

Terikat 

Purchasing 

Weaving 

Decisions 

Purchasing 

Decisions Of 

Laptop Brands 

Keputusan 

Pembelian Sepeda 

Motor Yamaha 

Niat Pembelian 

Pada Mobil 
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Lokasi 

Penelitian 

Indonesia 

(Sumatra Utara) 

Indonesia 

(Surabaya) 

Indonesia 

(Tangerang Selatan) 

Indonesia 

(Surabaya) 

Populasi 

Consumers of 

Raki Weaving in 

North Sumatra 

Consumers Who 

Have Bought a 

Laptop Product 

Pemilik Sepeda 

Motor Yamaha di 

Tangerang Selatan 

Pengguna mobil 

Isuzu di Surabaya 

Responden 123 50 150 100 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Teknik Analisis 

Data 

Multiple 

Regression 

Analysis  

(MRA) 

Multiple 

Regression 

Analysis  

(MRA) 

Multiple Regression 

Analysis  

(MRA) 

Partial Least 

Square (PLS) - 

Struktur Equation 

Model (SEM) 

Hasil Penelitian 

Promotion, 

Perceived Price 

and Product 

Quality 

simultaneously 

have a positive 

and significant 

effect on the 

decision to 

purchase fabrics 

in Raki Weaving 

Product Design 

Variables, Brand 

Image and 

Product Quality 

Simultaneously or 

Together Have A 

Significant Effect 

on Laptop 

Purchasing 

Decisions 

 

Inovasi Produk 

berpengaruh positif  

signifikan, Harga 

mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan, dan 
terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan antara 

Inovasi Produk dan 

Harga secara 

bersama-sama 

terhadap Keputusan 

Pembelian.. 

 

Desain mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan, 

Kualitas 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan, dan 

Harga berpenaruh 

positif signifikan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian mobil 

Isuzu Panther di 

Surabaya 

Sumber: Muhammad Fazrir Arfan, Amin Fauzi, Endang Sulistiya Rini (2019), 

J.E. Sutanto, Thomas Stefanus Kaihatu (2019), Harun Al Rasyid, Agus 

Tri Indah (2018) 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Keputusan Pembelian 

Kehidupan manusia tidak lepas dari melakukan jual beli. Sebelum 

melakukan pembelian, seseorang biasanya akan melakukan keputusan pembelian 

terlebih dahulu terhadap suatu produk. Keputusan pembelian merupakan kegiatan 
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individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual.  

Menurut Kotler & Keller (2016) menyatakan di dalam tahap evaluasi, 

konsumen memilih diantara beberapa brand/merek dan mungkin juga lebih 

berniat membeli dari brand yang lebih disukai. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2016) Keputusan pembelian merupakan 

salah satu bagian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan 

tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menentukan 

produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan tersebut. Menurut Assauri (2015) keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen dipengaruhi pula oleh kebiasaan. Dalam kebiasaan 

pembelian mencakup kapan waktunya pembelian dilakukan, dalam jumlah berapa 

pembelian tersebut dilaksanakan, dan dimana pembelian tersebut dilakukan. 

Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen memiliki sasaran atau 

perilaku mana yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Pada tahap 

pertama merupakan pemahaman adanya masalah. Selanjutnya terjadi evaluasi 

terhadap alternatif yang ada dan tindakan yang paling sesuai dipilih. Pada tahap 

selanjutnya, pembelian dinyatakan dalam tindakan yang pada akhirnya barang 

yang telah dipilih atau ditunjuk akan digunakan dan konsumen akan melakukan 

evaluasi ulang mengenai keputusan yang telah diambilnya. Keputusan konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk meliputi enam sub keputusan, Kotler 

dan Keller yang dialih bahasakan oleh Tjiptono dan Chandra (2016) 

menjelaskannya sebagai berikut : 
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1. Pilihan Produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau 

menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus 

memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli 

sebuah produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. 

2. Pilihan Merek 

Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. 

Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

3. Pilihan Penyalur 

Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan dikunjungi. 

Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal 

menentukan penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang 

murah, persediaan barang yang lengkap dan lain-lain. 

4. Waktu Pembelian 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda, 

misalnya : ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua minggu 

sekali, tiga minggu sekali atau sebulan sekali. 

5. Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari 

satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk 

sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli.
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2.2.2. Desain Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2016) desain produk adalah totalitas fitur yang 

memengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk bagi konsumen. Ini menawarkan 

manfaat fungsional dan estetika serta menarik bagi sisi rasional dan emosional 

kita. Desain produk umumnya lebih menekankan pada nilai-nilai keunikan 

(uniqueness), estetika (keindahan), seni (art), adiluhung, berharkat tinggi, khusus, 

khas, dan kehalusan rasa sebagai unsur dasar. Desain produk juga bukan hanya 

penampilan luarnya saja, tetapi merupakan jantung dari sebuah produk. 

Desain produk juga merupakan sebuah proses dalam hal pembentukan dan 

pengembangan ide, yang efisien dan efektif dalam rangka menciptakan sebuah 

produk yang baru. Desain produk ini meliputi seluruh pekerjaan desain teknik dan 

industri, yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, mulai dari konsep 

awal sampai produksi. Akhirnya dapat mengubahnya menjadi penemuan nyata 

dari suatu produk. Desain produk memiliki fungsi yaitu sebagai identitas produk, 

menjadi pelindung produk, dan menambah nilai jual produk. Kotler & Keller 

(2016) menyatakan ada beberapa aspek-aspek yang mencakup rancangan atau 

desain produk antara lain: 

1. Bentuk 

Banyak produk dapat dibedakan dalam bentuk, ukuran, model atau struktur 

fisik priduk. 

2. Fitur 

Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur yang 

melengkapi fungsi dasar mereka atau keistimewaan tambahan. Sebuah 

perusahaan harus mempertimbangkan berapa banyak orang ingin setiap fitur, 
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berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkan itu, dan apakah 

pesaing bisa dengan mudah menyalin itu. 

3. Mutu Kinerja 

Merupakan tingkat berlakunya karakteristik dasar produk. Sebagian besar 

produk dibangun berdasarkan dari salah satu level kinerja, yaitu: rendah rata-

rata, tinggi, dan unggul dimana perusahaan menyesuaikan level kinerja 

dengan pasar sasaran dan pesaingnya. 

4. Mutu Kesesuaian 

Merupakan tingkat kesesuaian dan pemenuhan semua unit yang diproduksi 

terhadap spesifikasi yang dijanjikan. 

5. Daya Tahan 

Ketahanan suatu produk atau suatu ukuran usia operasi produk yang 

diharapkan dalam kondisi normal atau berat yang merupakan atribut berharga 

untuk suatu produk tertentu. 

6. Keandalan 

Ukuran kemungkinan bahwa suatu produk tidak akan rusak atau gagal pada 

periode tertentu dan sifatnya tidak terlihat. 

7. Kemudahan Perbaikan 

Ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk itu rusak yang 

ukurannya dapt dilihat melalui nilai dan waktu yang dipakai. 

8. Style 

Gaya yakni cara lain untuk menambah nilai pelanggan adalah melalui gaya 

dan desain produk yang berbeda. Gaya menggambarkan penampilan produk. 

Gaya sensasional bisa menarik dan menghasilkan estetika yang indah. 
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2.2.3. Kualitas Produk 

Kualitas produk menurut Fandy Tjiptono (2015) menyatakan bahwa, 

definisi konvensional dari kualitas adalah sebagai gambaran langsung dari suatu 

produk seperti performasi, keandalan, mudah dalam penggunaan estetika dan 

sebagainya. Dalam definisi stratejik, kualitas adalah segala sesuatu yang mampu 

memenuhhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customer). 

Lain halnya menurut Kotler dan Keller (2016) yang menyatakan bahwa kualitas 

adalah totalitas fitur dan karakteristik suatu produk atau layanan yang 

menghasilkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat. 

Pengertian umum desai produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau 

dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Dari beberapa 

pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

produk adalah sebuah hasil yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dibeli, 

dimiliki dan digunakan manfaatnya oleh konsumen yang disebuah produk itu 

sudah termasuk atribut-atribut produk yang mudah diberikan perusahaan dan 

produk merupakan alat dari perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

yang gunanya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan dari konsumen.  

Dimensi Kualitas Produk menurut Tjiptono dan Chandra (2016) 

menyatakan bahwa ada 8 dimensi produk yang dapat digunakan untuk 

menganalisis karakteristik kualitas produk, sebagai berikut: 
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1. Kinerja, merupakan karkteristik operasi pokok dari produk inti (core product) 

yang dibeli. 

2. Features, Karakteristik sekunder atau pelengkap. 

3. Reliabilitas, kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya 

setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi 

tertentu juga. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi, sejauh mana produk memenuhi standar-

standar yang ditentukan sebelumnya. 

5. Daya tahan, berapa lama produk tersebut dapat digunakan. 

6. Kemampuan Pelayanan (Serviceability), meliputi kecepatan, kemudahan, 

penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang diberikan tidak 

terbatas hanya sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan hingga 

purna jual mencakup pelayanan reparasi dan ketersediaan komponen yang 

dibutuhkan 

7. Estetika, daya tarik produk terhadap panca indra. 

8. Kualitas yang dipersepsikan, yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya, karena kurangnya 

pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri produk yang akan dibeli maka 

pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, 

reputasi perusahaan, maupun negara pembuatanya. 

2.2.4. Harga Produk 

Kotler & Amstrong (2015) mendefinisikan bahwa harga merupakan 

sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa, atau sejumlah 
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nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau 

kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk atau jasa. 

Definisi lain mengenai harga dikemukakan oleh Fandy Tjiptono (2015) 

mengemukakan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 

yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Menurut Assauri 

(2015) harga adalah segala sesuatu atau nilai yang ditetapkan bagi sesuatu. 

Sesuatu itu dapat berupa produk fisik dalam berbagai tahap penyelesaian, dengan 

atau tanpa pelayanan dukungan, dengan atau tanpa jaminan mutu, dan 

sebagainya,atau juga dapat berupa jasa murni. Harga memainkan bagian yang 

sangat penting dalam bauran pemasaran, karena penetapan harga memberikan 

penghasilan bagi bisnis, sedangkan elemen-elemen lainnya menimbulkan harga. 

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan 

dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan. Apabila barang yang diinginkan konsumen adalah 

barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentunya harga tersebut mahal. 

Sebaliknya bila yang diinginkan kosumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja 

atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal. Menurut Fandy 

Tjiptono (2015) dimensi harga terdiri dari sebagai berikut: 

1. Keterjangkauan harga 

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga 

berbeda dari termurah sampai termahal. Dengan harga yang ditetapkan para 

konsumen banyak yang membeli produk, karena harganya sesuai dengan 
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keterjangkauan masing – masing konsumen dan bervariasi sesuai jenis barang 

yang dipilih. 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen orang sering 

memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka melihat 

adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi orang cenderung 

beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik, sedangkan yang lebih murah 

memiliki kualitas yang biasa saja. Namun ada juga produk yang menetapkan 

harga lebih rendah untuk menciptakan citra tertentu. Konsumen akan menilai 

apakah harganya sesuai dengan kualitasnya, bahkan apakah harga tersebut 

sesuai dengan hasil yang diinginkannya. 

3. Daya saing harga 

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk 

lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut. 

Selain membandingkan dengan produk pesaing, biasanya konsumen akan 

tertarik dengan potongan harga yang ditawarkan oleh sebuah produk. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan 

lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. 

Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang 

dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal 

dan konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang. 
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Selain dengan manfaatnya, konsumen juga akan mempertimbangkan apakah 

sesuai dengan pelayanan yang diberikan atau tidak. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Pengaruh Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Isuzu Panther di Surabaya. 

Dalam penelitian J.E. Sutanto, Thomas Stefanus Kaihatu (2019) dapat 

ditemukan desain produk yang diberikan dalam brand laptop positif 

mempengaruhi secara signifikan keputusan pembelian brand laptop. Efeknya 

cukup dominan jika dibandingkan dengan variabel citra merek. 

Sehubungan dengan hasil analisis dan diskusi, bahwa variabel desain 

produk memiliki pengaruh yang cukup dominan, peneliti memberikan saran 

kepada distributor laptop, setidaknya desain produk dapat dipertahankan dan atau 

menambah merek lain dengan memprioritaskan faktor desain. Desain produk 

memiliki pengaruh yang cukup penting untuk menarik dan mempengaruhi 

konsumen dalam keputusan pembelian. Jika desain produknya menarik dan 

memuaskan keinginan konsumen, maka konsumen akan melakukan keputusan 

untuk membeli produk tetapi jika desain masih kurang menarik, konsumen bisa 

mempertimbangkan dengan faktor dan produk lain. 

2.3.2. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Isuzu Panther di Surabaya. 

Selain desain produk, aspek terkait yaitu kualitas produk juga 

mempengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan definisi yang telah 

dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa produk adalah sebuah hasil yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang dibeli, dimiliki dan digunakan manfaatnya oleh 
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konsumen yang disebuah produk itu sudah termasuk atribut-atribut produk yang 

mudah diberikan perusahaan dan produk merupakan alat dari perusahaan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang gunanya untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan dari konsumen. 

Dalam penelitian Muhammad Fazrir Arfan, Amin Fauzi, Endang Sulistiya 

Rini (2019) ditemukan bahwa adanya hubungan secara parsial yang signifikan 

dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Sejalan dengan penelitian J.E. 

Sutanto, Thomas Stefanus Kaihatu (2019) menunjukkan bahwa variabel kualitas 

produk selain secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian tetapi juga 

memiliki pengaruh yang paling dominan di antara variabel yang diteliti seperti 

variabel desain produk dan citra merek. Perlu untuk mempertahankan variabel 

kualitas produk, karena semua konsumen telah memberikan pernyataan dan 

tanggapan rata-rata adalah bahwa kualitas produk dinyatakan sangat dominan 

(hasil analisis regresi berganda). 

2.3.3. Pengaruh Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Isuzu Panther di Surabaya. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan, Harga menjadi ukuran 

bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang 

kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Dalam penelitian Harun Al Rasyid, Agus Tri Indah (2018) dapat 

ditemukan bahwa harga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Ini menunjukkan bahwa harga memiliki hubungan yang searah dengan 

keputusan pembelian. Jika harga tembakau makin tinggi maka makin tinggi juga 

keputusan pembelian.  
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Muhammad Fazrir Arfan, Amin Fauzi, Endang Sulistiya Rini (2019), 

J.E. Sutanto, Thomas Stefanus Kaihatu (2019), Harun Al Rasyid, Agus 

Tri Indah (2018) 

 

Gambar 2.4  

KERANGKA PEMIKIRAN HAIBNUL QUDDUS (2020) 

2.5 Hipotesis Penelitian 

H1 : Desain Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Mobil Isuzu Panther di Surabaya. 

H2 : Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Mobil Isuzu Panther di Surabaya. 

H3 : Harga Produk berpegaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Isuzu Panther di Surabaya. 

Harga Produk 

Keputusan Pembelian 

Mobil 

H1
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Desain Produk 

Kualitas Produk 
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