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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Word Of Mouth (WOM) 

Word of Mouth (WOM) merupakan salah satu bentuk promosi dalam 

pemasaran . Definisi word of mouth (WOM) secara sederhana adalah pemberian 

informasi tentang suatu produk dari konsumen ke konsumen lain. Jika konsumen 

merasa puas dengan produk yang didapatkan dan sesuai dengan yang diinginkan, 

maka konsumen akan memberikan informasi kepada calon konsumen lain. Maka 

dari itu, WOM dapat dikatakan hal paling penting dalam pemasaran karena WOM 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. WOM adalah suatu sarana 

komunikasi pemasaran yang efektif, murah, dan kredibel (Kertajaya, 2007). 

Perusahaan dapat mendorong dan memfasilitasi percakapan dari mulut ke 

mulut tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa produk atau merek dari 

perusahaan memang unik, inovatif dan patut menjadi Conversation product 

sehingga terciptalah WOM yang positif yang pada ujungnya akan menghasilkan 

penjualan bagi perusahaan (Yosevina, 2008). Menurut Sumardy, dkk (2011) 

terdapat beberapa alasan konsumen meminta pendapat orang lain, yaitu : 

a. Tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. 

b. Produk bersifat unik dan sulit dievakuasi dengan kriteria yang objektif. 

c. Tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi produk jasa. 

d. Sumber informasi lain dianggap memilki kredibilitas rendah. 
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e. Orang yang berpengaruh lebih mudah dihubungi daripada sumber lainnya 

sehingga bisa menghemat waktu untuk berkonsultasi. 

f. Adanya hubungan sosial yang kuat antara influencer dan konsumen. 

g. Konsumen tersebut membutuhkan persetujuan sosial. 

Menurut Hasan  (2010) manfaat word of mouth adalah sebagai berikut : 

1. Murah bahkan gratis. 

2. Saat ini dapat menyebar dengan cepat dengan menggunakan viral 

marketing. 

3. Lebih mudah meyakinkan calon konsumen karena informasi bersumber 

dari orang yang dikenal. 

4. Tingkat loyalitasnya lebih tinggi. 

5. Lebih cepat menimbulkan pembelian dibanding dengan metode  

komunikasi lainnya. 

Konsumen memilih word of mouth (WOM) sebagai bagian dari informasi 

dan alat promosi yang bercermin dari proses komunikasi antara produsen dan 

konsumen. Word of mouth tersebut menjadi bahan pertimbangan utama 

konsumen untuk memilih produk atau jasa. Adanya pengaruh word of mouth 

terhadap keputusan pembelian konsumen dikemukakan oleh Sumardy,dkk (2011) 

Fenomena word of mouth diyakini bisa mendorong pembelian oleh konsumen, 

bisa mempengaruhi komunitas, efisien karena tidak memerlukan budget yang 

besar besar (low cost), bisa menciptakan image positif bagi produk, dan bisa 

menyentuh emosi konsumen. Komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi 
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keputusan pembelian konsumen. Dengan mempengaruhi pelanggan merupakan 

tuntutan bagi perusahaan, apabila word of mouth communication positif dan 

dapat memenuhi keinginan, konsumen akan tertarik dan akan melakukan 

pembelian. Sebaliknya jika konsumen tidak puas akan word of mouth 

communication maka mereka bisa menyebarkan image buruk yang beredar dari 

mulut ke mulut (word of mouth communication) tentang perusahaan sehingga 

berakibat kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan.  

 

B. Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), kualitas produk adalah kemampuan 

suatu produk untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk ketahanan, 

keterandalan, ketepatan dan kemudahan dalam penggunaan. Untuk menentukan 

dimensi kualitas produk, dapat melalui delapan dimensi sebagai berikut (Tjiptono, 

2007): 

1. Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang 

dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan 

dalam membeli barang tersebut. 

2. Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah 

fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan 

pengembangannya. 
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3. Reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan 

suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan 

dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 

4. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan 

pelanggan. 

5. Durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya 

tahan atau masa pakai barang. 

6. Serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, 

kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan 

untuk perbaikan barang. 

7. Asthetics, merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai 

nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan 

refleksi dari preferensi individual. 

8. Perceived quality, konsumen tidak selalu memiliki informasi yang 

lengkap mengenai atribut-atribut produk. Namun demikian, biasanya 

konsumen memiliki informasi tentang produk secara tidak langsung. 

Faktor-faktor yang terkandung dalam suatu produk adalah mutu, kualitas, 

penampilan (features), pilihan yang ada (options), gaya (style), merk (brand 

names), pengemasan (packaging), ukuran (size), jenis (product line), macam 

(product items), jaminan (quarranties), dan pelayanan (service) (Sofjan Assauri, 

2002). 
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Produk meliputi barang-barang yang akan dijual atau ditawarkan oleh 

peritel dimana produk tersebut berpengaruh pada image toko yang baik ketika 

dapat menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Terdapat 

beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memilih produk yang akan dijual 

menurut Bolen dalam Margareta dan Soesianto (2007), diantaranya yaitu : 

1. Variety (kelengkapan produk) 

Seberapa jauh perusahaan dapat menyediakan produk sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Width of breath (keleluasaan) 

Ketersediaan produk-produk pelengkap dari produk utama yang 

ditawarkan. 

3. Depth (kedalaman) 

Macam dan jenis dari suatu produk yang ditawarkan, misalnya warna, 

ukuran jumlah, dan karakteristik. 

4. Consistency (konsisten) 

Retailer harus dapat menyeimbangkan antara image yang ada dalam benak 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan di gerai. 

5. Balance (keseimbangan) 

Retailer harus dapat menyeimbangkan antara produk utama dengan 

produk pelengkap yang ditawarkan di gerai. 
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6. Flexibility (fleksibilitas) 

Produk yang ditawarkan harus selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan 

mode dan tern saat ini. 

Kualitas mempunyai keterkaitan erat dengan konsumen. Konsumen yang 

kurang memiliki informasi dan kurang berpengalaman terhadap suatu produk 

akan menggunakan harga sebagai ukuran kualitas dibandingkan dengan 

konsumen yang memiliki cukup informasi dan pengalaman. Akibatnya apabila 

konsumen memiliki mindset negatif terhadap suatu produk tersebut maka 

kemungkinan mereka tidak akan menggunakan produk itu dan selanjutnya 

konsumen akan mendorong kerabatnya untuk tidak melakukan keputusan yang 

sama.  

C. Lokasi 

Lokasi merupakan letak toko atau pengecer pada daerah yang strategis 

sehingga dapat memaksimumkan laba (Swastha, 2000). Lokasi merupakan hal yang 

penting dalam bisnis. Menurut Ujang Suwarman (2004) lokasi merupakan tempat 

yang sangat mempengaruhi keinginan seorang konsumen untuk datang dan 

berbelanja. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat dapat mempengaruhi 

pendapatan. 

Menurut Tjiptono, (2006) pemilihan lokasi memerlukan pertimbangan yang 

cermat terhadap beberapa faktor berikut : 
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1. Akses 

Yaitu kemudahan untuk menjangkau. Misalnya, lokasi yang dilalui atau 

mudah dijangkau sarana transportasi umum. 

2. Visiabilitas 

Yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak 

pandang normal. 

3. Lalu-lintas (traffic) 

Menyangkut dua pertimbangan utama berikut : 

a. Banyaknya orang yang lalu-lalang bisa memberikan peluang besar 

terhadap terjadinya impluse buying, yaitu keputusan pembelian yang 

seringkali terjadi spontan, tanpa perencanaan, dan/atau melalui usaha-

usaha khusus. 

b. Kepadatan dan kemacetan lalu-lintas bisa pula menjadi hambatan. 

4. Tampat Parkir 

Tampat parkir yang luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda 

dua maupun roda empat. 

5. Ekspansi 

Yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha dikemudian 

hari. 

6. Lingkungan 

Yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 
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7. Kompetisi 

Yaitu lokasi pesaing. 

8. Peraturan pemerintah 

Alasan pemilihan lokasi adalah lingkungan masyarakat berada, kedekatan 

dengan pasar, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan lainnya. Hal ini mempunyai 

relevansi khusus terhadap jasa karena sering kali jasa tidak dapat disimpan serta 

akan dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang sama. Tata letak adalah salah satu 

kunci keberhasilan, karena tata letak toko yang efektif akan menjamin 

kenyamanan dan kemudahan, dan juga mempunyai pengaruh yang besar pada 

pola lalu lintas pelanggan dan perilaku belanja. Tata letak juga termasuk di mana 

produk harus ditempatkan di dalam toko. 

Menurut Kotler (2002) salah satu kunci sukses bisnis adalah lokasi. 

Lokasi dimulai dengan memilih komunitas. Keputusan inni bergantung pada 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Pemilihan lokasi yang baik merupakan 

keputusan yang sangat penting. Karena pertama, keputusan pemilihan lokasi 

mempunyai dampak yang permanen dan jangka panjang. Kedua, lokasi dapat 

mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa yang akan dating. Lokasi yang dipilih 

hendaknya dapat mengalami pertumbuhan sehingga dapat mempertahankan 

kelangsungan usaha. Yang terakhir apabila nilai lokasi mengalami penurunan 

akibat perubahan lingkungan yang terjadi sewaktu-waktu, mungkin saja   usaha 

tersebut dapat dipindahkan.  
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D. Layanan 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan siapapun (Kotler, 2002). Pelayanan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi tercapainya kepuasan konsumen itu sendiri. 

Pelayanan berasal dari kata service yang berarti melayani. Pelayanan 

adalah produk-produk yang tidak dapat diraba yang melibatkan usaha-usaha 

manusia. Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001), terdapat dua faktor 

utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu : 

1. Pelayanan yang diharapkan (expected service) 

2. Pelayanan yang diterima (perceived service) 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan (Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan (service quality) dapat diukur 

dengan menggunakan lima dimensi. Kelima dimensi tersebut menurut 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2005) adalah : 

a. Bukti Fisik (Tangibles) 

Berfokus pada elemen-elemen yang merepresentasikan pelayanan 

secara fisik yang meliputi fasilitas fisik (gedung, warna, dekorasi, dan lain 

sebagainya), lokasi (jarak yang sulit dijangkau atau tidak), perlengkapan 

dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. 

 Analisis Pengaruh Word ...Ari Satrio Hartantyo, Fakultas Ekonomi  Ump, 2015



18 
 

b. Keandalan (reliability) 

Kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang telah 

dijanjikan dengan tepat yang meliputi kesesuaian kinerja dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi. 

c. Ketanggapan (Responsiveness) 

Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsive) dan tepat kepada pelanggan dengan informasi yang jelas. 

Dimensi ini menekankan pada perilaku personel yang member pelayanan 

untuk memperhatikan permintaan, pertanyaan, dan keeratan dari para 

pelanggan. 

d. Jaminan (assurance) 

Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan keyakinan pada diri 

pelanggan yang meliputi pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. 

e. Empati (Empathy) 

Menekankan pada perlakuan konsumen sebagai individu yang 

meliputi syarat untuk peduli, memiliki pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
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Citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut 

pandang/persepsi penyedia jasa,  melainkan berdasarkan sudut pandang/persepsi 

konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen lah yang mengkonsumsi dan 

menikmati pelayanan. 

Menurut Utami (2010) bahwa kualitas total jasa terdiri dari tiga 

komponen utama, yaitu : 

1. Kualitas teknis 

Berkaitan dengan kualitas output jasa yang dipersiapkan pelanggan. 

Komponen ini dibagi menjadi tiga, pertama kualitas pencarian yaitu aspek 

kualitas yang terkait dengan segala sesuatu yang dapat dievaluasi sebelum 

membeli, kedua kualitas pengalaman yaitu aspek yang terkait dengan 

segala sesuatu yang dapat dievaluasi setelah membeli dan yang terakhir 

kualias kepercayaan (credence quality) yaitu segala sesuatu yang terkait 

dengan aspek yang sulit divalusi meskipun telah membeli. 

2. Kualitas fungsional 

Kualitas fungsional berkaitan dengan kualitas cara peritel menyampaikan 

jasa. 

3. Citra perusahaan 

Citra perusahaan meliputi citra umum, profil, reputasi, dan daya tarik 

khusus, atau spesifik dank has dari perusahaan. 

Terdapat dua pendekatan dalam konsep kualitas (Utami, 2010), yang 

pertama adalah pendekatan kualitas yang objektif yaitu pendekatan yang 
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menekankan pada pandangan terhadap kualitas secara internal, melalui 

pendekatan produksi dan penawaran, mengadaptasi pada pandangan yang 

bersifat spesifikasi pre established, menghilangkan kesalahan transaksi, 

rendahnya biaya, dang penghindaran terhadap deviasi perangkat standar, serta 

sesuai dengan aktifitas yang distandarkan. 

Yang kedua yaitu pendekatan subjektif, merupakan pendekatan yang 

menekankan pada pandangan eksternal terhadap kualitas, pendekatan pemasaran 

atau permintaan, konsumen memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap 

kualitas, terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mendefinisikan kebutuhan 

dan harapan konsumen, serta menekankan pada kontrak yang tinggi dengan 

konsumen. 

 

E. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian tidak jauh dari selera dan kebutuhan konsumen. 

Dalam melakukan pembelian, konsumen akan melalui beberapa tahapan sebelum 

melakukan keputusan pembelian.  Menurut Kotler dan Keller (2009) tahapan 

yang dilalui konsumen dalam proses pengambilan keputusan yaitu pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

perilaku setelah pembelian. Setiap konsumen akan melewati kelima tahap tersebut 

untuk setiap keputusan pembelian yang dibuat. Tahapan pengambilan keputusan 

pembelian digambarkan seperti pada gambar 1. 
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Gambar 1. Tahapan proses pengambilan keputusan 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan merupakan tahap pertama dalam keputusan pembelian 

dimana konsumen mengenali masalah atau kebutuhan.  

b. Pencarian Informasi 

Pada tahap ini konsumen mencari informasi. Semakin banyak informasi yang 

didapat maka pengetahuan konsumen mengenai produk dan jasa akan 

meningkat.  

c. Evaluasi Alternatif 

Konsumen menggunakan informasi yang telah didapat untuk membuat pilihan 

produk alternatif yang akan dibeli. 

d. Keputusan Pembelian 

Pada tahap keputusan pembelian, konsumen dihadapkan pada kondisi dimana 

ada niat untuk membeli yang diperanguhi oleh faktor situasional yang tidak 

diantisipasi atau sikap orang lain yang tidak diantisipasi atau sikap orang lain 

yang akan mempengaruhi jenis keputusan pembeliannya (Kotler dan Keller, 

2009) . 

 

 

Perilaku Setelah 

Pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

Evaluasi 
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Pencarian 
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e. Perilaku Setelah Pembelian 

Setelah pembelian, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan. Jika produk yang didapatkan sesuai dengan keinginan maka 

konsumen tersebut dapat dikatakan puas. Namun jika yang didapatkan kurang 

dari harapan maka konsumen tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan 

konsumen akan mempengaruhi pembelian selanjutnya. Apabila konsumen 

puas, dia akan kembali lagi untuk membeli produk itu lagi, bahkan dapat 

merekomendasikan ke konsumen lain. 

 Menurut Hasan (2009) peran seseorang (bukan pembeli utama) dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian produk perlu diketahui oleh 

marketer, karena diantaranya mereka ini terkadang justru menjadi faktor 

pendorong yang sangat kuat bagi keputusan pembelian. Sejumlah orang yang 

memiliki keterlibatan dan keputusan pembelian, adalah sebagai berikut : 

1. Initiator adalah orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan 

yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli 

produk tertentu. 

2. Influencer adalah orang yang sering berperan sebagai pemberi 

pengaruh yang karena pandangan, nasehat atau pendapatnya 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Decider adalah orang yang berperang sebagai pengambil keputusan 

dalam menentukan apakah produk jadi dibeli, produk apa yang akan 

dibeli, bagaimana cara membeli, dan dimana produk itu dibeli. 
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4. Buyer adalah orang yang melakukan pembelian actual. 

5. User adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk 

yang dibeli. 

Alasan-alasan diatas, telah dikemukakan pula melahirkan  Rational buying 

motives dan Emotional Buying Motives. 

1. Rational buying motives, yaitu alas an-alasan yang timbul atas 

kesadaran si pembeli itu sendiri, sadar akan  kepentingannya yang 

mendesak, sadar akan faedahnya, sadar sesuai dengan kemampuannya, 

serta sadar bahwa auangnya cukup untuk membayar barang tersebut. 

2. Emotional buying motives, yaitu alas an untuk membeli sesuatu karena 

dorongan dari nafsu si pembeli. 

 

F. Penelitian Sebelumnya 

1. Penelitian Wijayanti (2006), menyimpulkan bahwa keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh beberapa factor, akan tetapi factor yang sangat 

mempengaruhi adalah harga dan kualitas produk. Kemudian dari penelitian 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kualitas produk lebih berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian dibandingkan dengan harga.  

2. Ratna Dwi Kartika Sari (2012) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Word of Mouth 

Communication terhadap keputusan pembelian mebel pada CV. Mega Jaya 

Mebel Semarang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel persepsi 
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harga dengan koefisien regresi sebesar 0,347, kemudian variabel word of 

mouth communication dengan koefisien regresi sebesar 0,306 dan yang 

memiliki pengaruh paling kecil adalah kualitas produk dengan koefisien 

regresi sebesar 0,266. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa ketiga 

variabel independen yang diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi 

variabel dependen keputusan pembelian.  

3. Penelitian yang dilakukan Tomi Kurniawan 2013 tentang “Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian Motor Matic di Raharjo Motor Jepara”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, kualitas layanan, dan lokasi 

semuanya berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di Raharjo 

Motor. Ketiga variabel tersebut berpengaruh sebesar 57% terhadap keputusan 

pembelian.   

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah kesimpulan yang bersifat sementara dari 

tinjauan pustaka yang berhubungan antara variabel yang sesang diteliti. 

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia 

membeli barang-barang dan jasa perusahaan (di samping barang lain) pada saat 

mereka membutuhkan. Hal ini sangat bergantung bagi manajer pemasaran untuk 

memahami “mengapa” dan “bagaimana” tingkah laku konsumen tersebut 

demikian. Sehingga perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, 
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mempromosikan dan mendistribusikan produknya dengan baik. Dengan 

mempelajari perilaku konsumen, manajer akan mengetahui  kesempatan yang 

baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan dan kemudian 

mengidentifikasikan untuk mengadakan segmentasi pasar (Assauri, 2008). 

Kegiatan pemasaran mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Keputusan konsumen merupakan suatu tindakan oleh 

konsumen dalam proses pembelian terhadap suatu produk pada tempat atau pasar 

tertentu. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. 

Untuk memahami pembuatan keputusan pembelian konsumen, terlebih 

dahulu harus dipahami sifat-sifat keterlibatan konsumen dengan produk atau jasa 

(Sutisna, 2003). Memahami tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk atau 

jasa berarti pemasar berusaha mengidentifikasi hal-hal uang menyebabkan 

seseorang merasa harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk atau 

jasa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk di Halte store Purwokerto yang meliputi word of mouth 

(WOM), kualitas produk, lokasi. dan layanan. Kerangka pemikiran digambarkan 

seperti pada gambar 2.  
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Gambar 2 . Kerangka Pemikiran 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

ingin dipecahkan (Ferdinand, 2006). Hipotesis bertujuan mengarahkan dan 

memberikan pedoman dalam pokok permasalahan  serta tujuan penelitian. 

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, landasan teori dan 

tujuan penelitian maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 

 H1 

 

H2 

H3 

H4 

H5 

WOM 

(X1) 

Kualitas Produk 
(X2) 

Lokasi 

(X3) 

 

Layanan 

(X4) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
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H1 = Diduga terdapat pengaruh positif WOM, kualitas produk, lokasi, dan 

layanan secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H2 = Diduga terdapat pengaruh positif WOM terhadap keputusan pembelian 

konsumen 

H3 = Diduga terdapat pengaruh positif kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

H4 = Diduga terdapat pengaruh positif lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen 

H5 = Diduga terdapat pengaruh positif layanan terhadap keputusan 

pembelian konsumen 
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