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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah keputusan pembelian tentang merek 

mana yang dibeli (Kotler dan Keler, 2009:240). Pengertian lain keputusan 

pembelian adalah keputusan konsumen menganai preferensi atas merek-

merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Keler, 2009:240). 

Memahami perbuatan keputusan konsumen, terlebih dahulu harus 

dipahami sifat-sifat keterlibatan konsumen dengan produk atau jasa 

(Sutisna, 2003:11). Memahami tingkat keterlibatan konsumen terhadap 

produk atau jasa berarti pemasar berusaha mengidentifikasi hal-hal yang 

menyebabkan seseorang merasa harus terlibat atau tidak dalam pembelian 

suatu produk atau jasa. 

Tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi 

oleh stimulus (rangsangan). Dengan perkataan lain, apakah seseorang 

merasa terlibat atau tidak terhadap suatu produk ditentukan apakah dia 

merasa penting atau tidak dalam pengambilan keputusan pembelian 

produk atau jasa. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ada konsumen 

yang mempunyai keterlibatan tinggi dalam pembelian suatu produk atau 

jasa, dan ada juga konsumen yang mempunyai keterlibatan yang rendah 

atas pembelian suatu produk atau jasa (Sutisna, 2003:11). 
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Sunyoto, (2015) mendefinisikan keputusan pembelian dalam 

evaluasi, konsumen membentuk preferensi diantara merek-merek dalam 

kelompok pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk suatu maksud 

pembelian untuk membeli merek yang paling disukai. Pembeli adalah 

orang-orang yang mempunyai wewenang resmi untuk memilih pemasok 

dan menyusun syarat-syarat pembelian. Pembeli dapat membantu 

membentuk spesifikasi produk, tetapi mereka memainkan peranan utama 

dalam memilih pemasok dan berunding. 

a. Tahapan Keputusan Pembelian   

Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian sesungguhnya 

dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. Pemasar harus 

memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan 

hanya pada keputusan pembelian (Kotler dan Amstrong, 2008:179). 

Konsumen akan melewati seluruh tahap dalam pembelian untuk semua 

pembelian yang dilakukannya. Tetapi, dalam pembelian yang lebih 

rutin, konsumen sering menghilangkan atau membalik urutan beberapa 

tahap ini. Proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap, yaitu 

(Kotler dan Amstrong, 2008:179) : 

1) Pengenalan Kebutuhan 

Pada tahap ini, konsumen menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh ransangan internal ketika 

salah satu kebutuhan normal seseorang (lapar, haus, seks) timbul 

pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga menjadi dorongan. 
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Kebutuhan juga bisa dipicu oleh ransangan eksternal. Pada tahap ini 

pemasar harus meneliti konsumen untuk menemukan jenis 

kebutuhan atau masalah yangakan timbul, apa yang 

menyebabkannya, dan bagaimana masalah itu bisa mengarahkan 

konsumen pada produk tertentu ini (Kotler dan Amstrong, 

2008:180). 

2) Pencarian Informasi 

Pada tahap ini, konsumen ingin mencari informasi lebih 

banyak, Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa 

sumber meliputi, sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan), 

sumber komersial (iklan, wiraniaga, situs web, penyalur, kemasan, 

tampilan), sumber publik pengalaman (penanganan, pemeriksaan, 

pemaikaian, produk). Pengaruh relatif sumber-sumber informasi ini 

bervariasi sesuai produk dan pembelinya. Pada umumnya, konsumen 

menerima sebagian besar informasi tentang sebuah produk dari 

sumber komersial atau sumber yang dikendalikan oleh pemasar. 

Meskipun demikian, sumber yang paling efektif cenderung pribadi. 

Sumber komersial biasanya memberitahu pembeli, tetapi sumber 

pribadi melegitimasi atau mengevaluasi produk untuk pembeli 

(Kotler dan Amstrong, 2008:180). 

3) Evaluasi alternatif 

Pada tahap ini, konsumen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. Pemasar 
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harus tahu tentang evaluasi alternatif yaitu bagaimana konsumen 

memperoleh informasi untuk sampai pada pilihan merek. Bagaimana 

cara konsumen mengevaluasi alternatif bergantung pada konsumen 

pribadi dan situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus, 

konsumen menggunakan kalkulasi yang cermat dan pemikiran logis. 

Pada waktu yang lain, konsumen yang sama hanya sedikit 

melakukan evaluasi atau bahkan tidak mengevaluasi, sebagai 

gantinya konsumen membeli berdasarkan dorongan dan bergantung 

pada intuisi. Kadang konsumen membuat keputusan pembelian 

sendiri, kadang konsumen meminta nasihatpembelian dari teman, 

pemandu konsumen, atau wiraniaga. Pemasar harus mempelajari 

pembeli untuk menemukan bagaimana cara mereka sebenarnya 

dalam mengevaluasi apa yang berlangsung, pemasar dapat 

mengambil langkah untuk mempengaruhi langkah untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian (Kotler dan Amstrong, 

2008:181). 

4) Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek 

dan membentuk niat pembelian. Pada umumnya, keputusan 

pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, 

tetapi dua faktor bisa berada antara riset pembelian dan keputusan 

pembelian. Faktor pertama, adalah sikap orang lain. Faktor kedua 

adalah faktor situasional yang tidak diharapkan.  Konsumen 
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mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor  

seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan 

tetapi kejadian tak terduga bisa mengubah niat pembelian (Kotler 

dan Amstrong, 2008:181). 

5) Pelilaku Pasca pembelian 

Pada tahap ini, tindakan konsumen selanjutnya setelah 

pembelian, Berdasarkan kepuasan atau ketidak puasan konsumen. 

Pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah 

membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan 

terlibat dalam perilaku pascapembelian yang harus diperhatikan oleh 

pemasar. Apa yang menentukan kepuasan atau ketidakpuasan 

pembelian adalah terletak pada hubungan anatara ekspektasi 

konsumen dan kinerja anggapan produk. Jika produk tidak 

memenuhi ekspektasi, konsumen kecewa. Jika produk memenuhi 

ekspektasi, konsumen puas. Jika produk melebihi ekspektasi, 

konsumen sangat puas. Semakin besar kesenjangan antara ekspektasi 

dan kinerja, semakin besar pula ketidakpuasan konsumen. Hal ini 

menunjukkan bahwa penjualan hanya boleh menjajijan apa yang 

dapat diberikan mereknya, sehingga pembeli terpuaskan (Kotler dan 

Amstrong, 2008:181). 

2. Perilaku Konsumen 

Kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan beberapan kepuasan 

dasar. Manusia membutuhkan berbagai  kebutuhan yang mendukung 
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untuk menunjang kegiatan seharihari. Kebutuhan merupakan hakikat 

biologis dan kondisi manusia. Kebutuhan tidak perlu diciptakan oleh 

pemasar atau produsen karena melekat pada diri setiap manusia. 

Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung 

oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan berubah 

menjadi permintaan jika didukung dengan kemampuan dan kesediaan 

untuk melakukan pembelian (Sangadji dan Sopiah, 2013:7). 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

memperoleh, pengonsumsi, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk 

proses yang mendahului dan menyusul tindakan ini (Engel et al, 2006). 

Adapula pengertian lain menurut Mowen dan Minor (2002) bahwa 

perilaku konsumen adalah  studi unitunit dan proses pembuatan 

keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan dan pembelian, 

dan penentuan barang, jasa, dan ide. Dengan demikian perilaku konsumen 

didefinisikan sebagai perilaku yang diperhatikan konsumen untuk mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman 

dan Kanuk, 2000).  

Pada kenyataannya dalam kehidupan manusia sering dihadapkan 

pada berbagai pilihan guna memenuhi kebutuhannya. Pilihanpilihan ini 

dilakukan manusia karna kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan 

alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Banyak faktor 

dan alasan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu pembelian 

suatu produk yang sedang dibutuhkan. Menurut Griffin (2005) perilaku 
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konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang 

mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, 

menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal di 

atas atau kegiatan mengevaluasi. 

Pengertian di atas  dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

sebagai berikut: 

a. Disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau 

organisasi dan prosesproses yang digunakan konsumen untuk 

menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman. 

b. Tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan 

memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengonsumsian 

maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusul. 

c. Tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang  dilakukan 

konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan dan 

keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, 

mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan 

pascapembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. 

3. Country of Origin 

Kebanyakan konsumen sekarang ini sangat kritis dalam memilih 

suatu produk, mereka tidak hanya melihat dari segi brand image ataupun 

perveced quality suatu produk. Country of origin atau negara asal suatu 

produk juga sangat diperhatikan dalam pembelian. Negara asal atau 
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country of origin adalah asosiasi dan kepercayaan mental yang dipicu oleh 

sebuah negara (Kotler dan Keller, 2009:338). 

Pemerintah ingin memperkuat citra negara mereka untuk membantu 

pemasar domestik yang melakukan ekspor. Sikap terhadap country of 

origin dapat berganti sepanjang waktu (Kotler dan Keller, 2009:338). Isu 

yang terjadi disebuah negara dapat mempengaruhi citra asal sehingga 

mempengaruhi penjualan atau ketertarikan konsumen menggunakan 

produk dari negara tersebut. Sehingga setiap negara berlomba-lomba 

dalam menciptakan citra negaranya yang baik demi menarik konsumen 

untuk menggunakan produk dari negara tersebut. 

Negara asal produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian 

seseorang dan mencerminkan kualitas dari suatu produk. Dimana 

pandangan orang tentang kualitas produk atau merek tersebut tidak akan 

sama apabila diproduksi dinegara lain. Negara asal suatu produk 

merupakan elemen pemasaran yang penting dan yang mempengaruhi 

persepsi konsumen maupun perilaku. Persepsi positif country of origin 

suatu produk dapat menambah kepercayaan atau keyakinan konsumen 

terhadap produk. Begitu juga sebaliknya persepsi negatif dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen untuk menggunakan 

produk tersebut (Kotler dan Keller, 2009:338). 

4. Membangun Citra dan Distribusi Negara 

Pemerintah kini menyadari citra kota dan negara mereka 

mempengaruhi nilai yang penting dalam perdangan dan ditribusi luar 

negeri. Tiga penghubung saluran distribusi antar penjual dan pembeli akhir 

(Kotler dan Keller, 2009:336) : 
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a. Kantor pusat pemasar internasional penjual, departemen ekspor atau 

divisi internasional membuat keputusan mengenai saluran dan aktivitas 

pemasaran lainnya 

b. Saluran antar negara, membawa produk ke perbatasan dengan negara 

asing. Keputusan yang dibuat dengan penghubung termasuk jenis 

perantara (agen, perusahaan, dagang), jenis transpotasi (udara, laut) 

serta pembiayaan dan manajemen resiko  

c. Penghubung ketiga saluran didalam negara asing, membawa produk 

dari titik masuk mereka ke pembeli dan pengguna akhir. 

Gambaran suatu negara tersebut oleh konsumen memegang gambar, 

reputasi, dan stereotip tentunya terhadap produk dari negara tertentu. Citra 

ini dibentuk oleh produk yang mewakili negara, latar belakang politik dan 

ekonomi, dan variabel tradisi bersejarah, yang berarti citra negara secara 

keseluruhan. Bentuk pemahaman konsumen kepada negara tertentu 

berdasarkan pengakuan akan keuntungan dan kerugian dari produk yang 

diproduksikan dan dipasarkan dari negara tertentu di masa lampau. 

5. Komunikasi  

Tantangan pada era sekarang adalah saluran distribusi antar negara 

yang sangat ketat pengaruh antar konsumen akan produk luar negeri di 

landasi dengan komunikasi pemasar dalam perusahaan tersebut. 

Perusahaan dapat menjalakan progam komunikasi pemasar yang sama 

dengan yang digunakan di pasar dalam negeri atau mengubahnya untuk 

setiap pasar lokal, sebuah proses yang disebut penyesuaian komunikasi. 

Jika perusahaan menyesuaikan produk dan komunikasinya sekaligus, 
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perusahaan terlibat dalam penyesuaian ganda (Kotler dan Keller, 

2009:332). 

Pertama perusahaan dapat menggunakan satu pesan dimanamana, 

dengan hanya memvariasikan bahasa, nama, dan mungkin warna untuk 

menghindari halhal tabu dibeberapa negara. Konsumen akan lebih 

mengerti akan negara tersebut berkualitas bila penyampaian 

komunikasinya matang dan pasti. Kedua adalah menggunakan tema kreatif 

yang sama secara global yaitu iklan, tetapi menyesuaikan pelaksaan kusus 

dengan pasar lokal yang tepat (Kotler dan Keller, 2009:332).       

6. Brand Image 

Komunikasi pemasaran adalah cara yang digunakan perusahaan 

terutama oleh para pemasar untuk menginformasikan, mempersuasi dan 

mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung 

mengenai produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran 

merupakan suatu yang dapat mewakili merek dan ini digunakan untuk 

membangun komunikasi dan hubungan dengan konsumen. 

Brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

terhadap merek tertentu. Brand image dapat dianggap sebagai jenis 

asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu 

merek tertentu. Asosiasi itu dapat muncul dalam bentuk citra atau 

pemikiran tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek (Tjiptono, 

2005:49). 
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Menurut Kolter (2005) brand image yang efektif dapat 

mencerminkan tiga hal yaitu: 

a. Membangun karakter produk dan memberikan value proposition. 

b. Menyampaikan karakter produk secara untik sehingga berbada dengan 

para pesaingnya. 

c. Member kekuatan emosional dari kekuatan rasional. 

Brand image adalah seperangkat aset dan rekiabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada 

perusahaan atau pelanggan (Susanto dan Wijanarko, 2004). 

Brand image terdiri dari 2 komponen yaitu brand association 

(asosiasi merek) dan favorability, strength dan uniqueness of brand 

association (sikap positif, kekuatan dan keunikan merek). Jenis asosiasi 

merek meliputi atribut dari hubungan dengan produk misal desain, warna, 

ukuran, dan atribut yang tidak berhubungan dengan produk misalnya 

harga, pemakai, dan citra pengguna. Asosiasi juga dapat diciptakan 

berdasarkan manfaat produk. Sedangkan manfaat mencakup secara 

fungsional, manfaat simbolis dan manfaat berdasarkan pengalaman 

(Shimp, 2003:12). Sikap positif (favorability) dan keunikan asosiasinya 

merek terdiri dari 3 hal dalam benak konsumen yaitu adanya keinginan, 

kemudian keyakinan bahwa merek tertentu dapat memenuhi keinginannya 

dan yang terpenting adalah keyakinan konsumen bahwa merek tersebut 

memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan merek lainnya.  
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Seringkali ini menjadi lebih luas seperti adanya store image, product 

image dan corporate image yang terdapat banyak aspek yang membuat 

brand image menjadi begitu bervariasi yaitu (Ferrinadewi, 2008): 

a. Dimana letak citra atau image artinya apakah citra tersebut berada 

dalam benak konsumen atau memang pada objeknya. 

b. Sifat alaminya artinya apakah citra tersebut mengacu pada aprose, 

bentuk atau sebuah transaksi 

c. Jumlahnya artinya berapa banyak dimensi yang membentuk citra. 

Kesan yang terkait merek akan semakin meningkat dengan semakin 

banyaknya pengalaman konsumen dalam mengonsumsi suatu merek atau 

dengan semakin seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi 

komunikasi. Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi yang terangkai 

dalam berbagai bentuk yang bermanfaat. Produsen suatu produk haruslah 

menjaga agar band image dari produknya tetap terjaga dengan baik. Hal 

ini dikarenakan brand image yang baik akan mempermudah masyarakat 

dalam mengenali suatu produk dan memungkinkan mereka untuk 

melakukan minat beli terhadap produk tersebut sehingga pada akhirnya 

perusahaan akan memperoleh laba yang lebih besar. 

7. Merek (Brand) 

Merek saat ini telah menjadi aset perusahaan yang paling bernilai. 

Selain sangat membantu dalam penetrasi pasar, merek yang kuat juga 

dapat menciptakan loyalitas. Produk yang memiliki merek yang kuat 

cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai dengan 
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persepsi konsumen (Susanto,2008). Merek adalah nama atau simbol yang 

bersifat membedakan logo, cap dan kemasan yang membedakannya dari 

barang jasa yang dihasilkan oleh kompetitor, serta melindungi konsumen 

maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan 

produkproduk identitas (Aaker, 2004). 

Adapula istilah lain merek yaitu tanda, simbol, desain atau 

kombinasi keseluruhannya, yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi 

produk (Ferrianadewi, 2008). Merek memberi banyak manfaat bagi 

konsumen dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas 

produk. Konsumen lebih mempercayai produk dengan merek tertentu dari 

pada produk tanpa merek meskipun manfaat yang ditawarkan serupa. 

Merek menawarkan dua jenis manfaat yaitu manfaat fungsional dan 

manfaat emosional. Manfaat fungsional mengacu pada kemampuan fungsi 

produk yang ditawarkan. Sedangkan manfaat emosional adalah 

kemampuan merek untuk membuat penggunanya merasakan sesuatu 

selama proses pembelian atau selama konsumsi. 

Merek memiliki manfaat pada konsumen yaitu manfaat simbolis 

mengacu pada dampak psikologi yang akan diperoleh konsumen ketika ia 

menggunakan merek tersebut artinya merek tersebut akan 

mengkomunikasikan siapa dan apa pada konsumen lain. Ketika konsumen 

menggunakan merek tertentu maka ia akan terhubung dengan merek 

tersebut artinya konsumen akan membawa serta citra dari pengguna 

sekaligus karakteristik merek itu sendiri (Ferrinadewi, 2008) 

Analisis Pengaruh Country of Origin..., Rofiqoh Herawati,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2018



 

22 
 

8. Perceived Quality 

Perceved quality adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan 

dengan maksud yang diharapkan pelanggan. Perceived quality merupakan 

persepsi dari pelanggan, maka perceived quality tidak dapat ditentukan 

secara objektif. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi 

pelanggan karena setiap pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi 

pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang berbeda-

beda terhadap suatu produk atau jasa (Aaker dan Rangkuti, 2004:41).  

Perceived quality memiliki peranan penting dalam membangun 

suatu merek. Dalam banyak konteks perceived quality sebuah merek dapat 

menjadi alasan penting dalam pembelian serta merek mana yang ada akan 

dipertimbangan pelanggan yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

pelanggan dalam memutuskan merek yang akan dibeli. Kesan kualitas 

adalah pesepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keungulan 

suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang 

diharapkan. Persepsi pelnggan merupan penilaian yang tentunya tidak 

selalu sama antara pelanggan satu dengan yang lainnya. Kualitas ada kalau 

bisa masuk dalam persepsi konsumen. Kalau konsumen mempersepsikan 

kualitas sebuah produk rendah, maka kualitas produk itu rendah, apapun 

realitasnya. Persepsi lebih penting dari pada realitas. Konsumen membuat 

keputusan bedasarkan persepsi, bukan realitas. Jadi persepsi adalah realitas 

(Simamora, 2004:115). 
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9. Persepsi (Perceived) 

Perceived merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala 

disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, 

menyangkut Intern dan ekstern. Sugihartono (2007) mengemukakan 

bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus 

atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat 

indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan dalam sudut pandang 

pengindraan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi 

yang positif maupun persepsi yang negatif yang akan mempengaruhi 

tindakan manusia yang tampak nyata. 

Menurut Toha (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut : 

a. Faktor internal : perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, 

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga inat, dan motivasi. 

b. Faktor eksternal : latar belakang keluarga, informasi yang di peroleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 

pengulangan gerak, hal-hal barusan familiar atau ketidak asingan suatu 

objek. 

10. Kualitas (Quality) 

Berbicara mengenai produk maka aspek yang perlu diperhatikan 

selanjutnya adalah kualitas. Kualitas produk merupakan pemahaman 
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bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih 

yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan 

berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya 

dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing.Akan tetapi, 

suatu produk dengan penampilan terbaik atau bahkan dengan tampilan 

lebih baik bukanlah merupakan produk dengan kualitas tinggi jika 

tampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:283) arti dari kualitas produk 

adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal 

itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Adapula 

pengertian lain kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2007:51).  

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 

produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 

Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas 

kesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk mampu 

memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan 

(Tjiptono, 2007:59) 

a. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd (2005:422) apabila 

perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam 
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pasar, perusahaan terus mengerti aspek dimensi apa saja yang 

digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual 

perusahaan tersebut dengan produk pesaing.  

Dimensi kualitas produk tersebut antara lain: 

1) Performance 

Berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

2) Durability 

Yang berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan 

bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar 

frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin 

besar pula daya tahan produk. 

3) Conformance to Specifications (Kesesuaian dengan spesifikasi) 

Yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah 

produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk. 

4) Features (Fitur) 

Adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

5) Realibility (Realibilitas) 

Adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan 

memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil 
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kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat 

diandalkan. 

6) Aesthetics (Estetika) 

Berhubungan dengan bagaimana penampilan produk bisa 

dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari 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. Jadi, persepsi konsumen terhadap produk 

didapat dari harga, merek, periklanan, dan negara asal. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

PENELITI 
JUDUL 

PENELITI 
VARIABEL HASIL 

Saputro 

dkk, 2016 

Pengaruh brand 

awareness, 

perceived quality 

dan price 

terhadap 

keputusan 

pembelian Honda 

Vario 125 di 

Dealer Astra 

Honda Semarang 

Dependen : 

Brand awareness  

Perceived quality  

Price  

Independen : 

Keputusan 

Pembelian 

1) Brand awareness 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian 

2) Perceived quality 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian 

 

3) Price berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian 
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PENELITI 
JUDUL 

PENELITI 
VARIABEL HASIL 

Suria dkk, 

2016 
Pengaruh country 
of origin terhadap 
citra merek dan 
dampaknya bagi 
keputusan 
pembelian (studi 
pada konsumen 
uniqlo di Jakarta) 

Dependen: 

Contry of origin 

Citra merek 

Independen: 

Keputusan 

Pembelian 

1) Country of origin 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

2) Citra merek 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

Maulidiyah 

dan 

Lukiana, 

2017 

Pengaruh word of 

mouth, brand 

image, dan 

country of origin 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

smartphone 

android merek 

Samsung (studi 

kasus pada 

sekolah tinggi 

ilmu ekonomi 

Widya Gama 

Lumajang ) 

Dependen:  

Word of mouth 

Brand image 

Country of origin 

Independen: 

Keputusan 

pembelian 

1) Word of mouth 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

2) Brand image 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

3) Country of origin 

berpengaruh 

negative dan 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Pratiwi dan 

Edwar, 

2016 

Pengaruh brand 

image terhadap 

keputusan 

pembelian motor 

Honda vario 125 

ESP di dealer 

Honda panji 

perkasa perdana 

Sidoarjo  

Dependen: 

Brand image 

Independen: 

Keputusan 

Pembelian 

 

Brand image 

berpengaruh  terhadap 

keputusan pembelian 

Murugan 

dan Shanthi, 

2014 

Peception of 

women 

Cunsumers 

towards the 

Purchase 

Decision of Two 

Wheeles in India 

 

Dependen: 

Perception 

Independen: 

Purchase 

Decision 

Perception 

berpengaruh positif 

terhadap Purchase 

Decision 
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PENELITI 
JUDUL 

PENELITI 
VARIABEL HASIL 

Javed dan 

Hasnu, 

2013 

Impact of Country 

of Origin on 

Product Purchase 

Decision 

Dependen: 

Country of Origin 

Independen: 

Purchase 

Decision 

Country of Origin 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

purchase decision 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

sedangkan variabel independennya adalah country of origin, brand image dan 

perceived quality. 

1. Hubungan antara Country of origin dengan Keputusan pembelian 

Country of origin merupakan asosiasi mental dan keyakinan yang 

dipicu oleh suatu negara. Pembeli memiliki sikap dan keyakinan yang 

berbeda terhadap merek dari berbagai negara (Kotler dan Keller, 

2009:338). Negara yang memiliki produk berkualitas yang baik cenderung 

akan lebih dipilih oleh konsumen. Negara asal terhadap produk 

berhubungan dengan sikap berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu 

produk. Konsumen dengan asal negara yang positif terhadap suatu produk, 

lebih memungkinkan pengambilan keputusan pembelian. Sikap dan 

keyakinan pembeli pada suatu produk yang sudah memiki merek pada asal 

negara tersebut mempengaruhi atribut produk dalam proses pengambilan 

keputusan (Kotler dan Keller, 2009:338). Teori dari berpendapat bahwa 

country of origin berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Bahwa produk yang berasal dari negara maju sangat digemari oleh 

konsumen Indonesia, dari mana produk berasal sering kali menjadi 
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pertimbangan penting bagi konsumen untuk evaluasi (Sumarwan, 

2011:369). 

2. Hubungan antara brand image dengan keputusan pembelian 

Brand image atau citra merek yaitu segala hal yang terkait dengan 

merek yang ada di benak ingatan konsumen. Citra merek 

merepresentasikan keseluruhan persepsi konsumen terhadap merek yang 

terbentuk karena informasi dan pengalaman konsumen terhadap suatu 

merek (Suryani, 2008:113). Peningkatan brand image pada suatu produk 

juga akan meningkatnya keputusan pembelian begitu juga sebaliknya. Dari 

penelitian terdahulu brand image memiliki pengaruh yang positif terhadap 

keputusan pembeli (Pratiwi dan Edwar, 2013). Citra merek merupakan 

image sesuatu produk yang melekat di benak konsumen terhadap citra 

merek perusahaan maka dari itu keputusan konsumen juga semakin tinggi. 

Sebaliknya jika citra merk buruk maka keputusan konsumen juga akan 

semakin rendah. 

Brand image yakni asosiasi dan keyakinan terhadap merek tertentu. 

Brand image dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam 

benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi itu dapat 

muncul dalam bentuk citra atau pemikiran tertentu yang dikaitkan dengan 

suatu merek (Tjiptono, 2005:49) 

3. Hubungan antara perceived quality dengan keputusan pembelian 

Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang diharapkan 
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pelanggan. Pelanggan akan memilih produk bila kualitas roduk tersebut 

baik, maka kesan kualitas tidak dapat ditentukan secara objektif. Persepsi 

pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap 

pelanggan memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu produk 

atau jasa (Aaker dalam Rangkuti, 2004:41). Dari penelitian terdahulu 

Perceived quality mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Saputro dkk, 2016) kesan kualitas bersifat objektif 

objektif, kesan kualitas positif dapat dibangun melalui upaya 

mengidentifikasi dimensi kualitas yang dianggap penting oleh pelanggan, 

apabila kesan kualitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen maka 

keputusan pembelian akan semakin meningkat (Aaker dalam Rangkuti, 

2004:41). 

4. Hubungan antara country of origin, brand image, dan perceived quality 

dengan keputusan pembelian 

Produk yang memiliki country of origin, brand image dan perceived 

quality yang baik akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

pengaruh keputusan pembelian konsumen terhadap sebuah merek produk 

tersebut. (Kolter, 2005:212) mengemukakan bahwa pengambilan 

keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Definisi keputusan pembelian adalah proses pengitregasian yang 

mengkombinasi sikap pengetahuan, untuk mengevaluasi dua atau lebih 
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perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya dari pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah suatu proses 

pengambilan suatu keputusan dari konsumen untuk melakukan pembelian, 

setelah melakukan berbagai pertimbangan (Nugroho, 2003:415). Oleh 

sebab itu country of origin, brand image dan perceived quality sangantlah 

penting di dalam keputusan konsumen memilih mana yang akan dipilih 

sesuai kebutuhannya tentu saja dengan brand image yang bagus, country 

of origin yang sesuai dan perceived quality yang bagus. 

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel terkait dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan melalui suatu model penelitian sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

(Y) 

 

COUNTRY OF ORIGIN  

(X1) 

 

BRAND IMAGE 

(X2) 
 

PERCEIVED QUALITY 

(X3) 
 

   

    

    

 

 

 

 

H1 

 

 Gambar 2.1 

   Model Penelitian 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Country of origin, brand image dan perceived quality berpengaruh 

secara simultan signifikan terhadap keputusan pembelian 

H2:  Country of origin berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

H3:  Brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian  

H4:  perceived quality berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian 
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