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BAB II 

 

LANDASAN TEORI  DAN  KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

Kajian teoretikal yang digunakan untuk mengupas keseluruhan pemasalahan yang 

menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah dari dasar konsep Bauran  

Pemasaran sebagai dasar teori, kemudian dikembangkan menjadi teori turunan 

pada teori Kualitas Produk, Harga, Promosi  dan Keputusan Pembelian. 

2.1.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang 

menguntungkan, dan sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan 

menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan baru 

dengan menjanjikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan 

yang ada dengan memberikan kepuasan”,Kotler dan Keller (2015). Sedangkan 

definisi secara luas pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi 

atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan  inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain (Kotler dan Armstrong, 2013).    

Marketing atau pemasaran merupakan suatu konsep yang sangat universal 

mengenai sebuah proses mengidentifikasi segala aspek sosial yang mampu 

diterjemahkan melalui penciptaan gagasan, konsep, ataupun sebuah produk yang 

memiliki arti dalam benak konsumen. Hal ini dikuatkan oleh Kotler dan Keller 

(2015), bahwa pekerjaan pemasaran  bukan lagi untuk menemukan pelanggan 

yang tepat untuk produk, melainkan untuk menemukan produk yang tepat untuk 

pelanggan. Konsep pemasaran untuk mencapai  sasaran organisasi supaya 
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perusahaan lebih efektif di banding  pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, 

dan mengkomunikasikan kepada sasaran yang di pilih. Pemasaran adalah sebuah 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi  kelangsungan hidup perusahaan 

(Swastha dan Irawan, 2005). 

2.1.2 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah premis bahwa konsumen membeli sebuah 

produk bukan  semata-mata  mengejar manfaat fungsionalnya, namun lebih dari 

itu juga mencari makna tertentu (seperti citra diri, gengsi bahkan kepribadian), 

Tjiptono (2014).  Perilaku konsumen menurut Swastha dan Handoko (2008), 

mendefinisikan bahwa perilaku konsumen “adalah kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-

barang dan jasa-jasa tersebut di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut”. Sedangkan perilaku 

konsumen menurut Prasetijo dan Ihalauw John (2005) “adalah proses yang di lalui 

oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang di harapkan bisa 

memenuhi kebutuhannya”. Perilaku konsumen tidak dapat dikendalikan secara 

langsung oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus mencari informasi 

semaksimal mungkin mengenai perilaku konsumen, Kotler dan Amstrong (2013).  

Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk 

memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia   (waktu, uang, usaha) guna 

membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup 
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apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, di 

mana mereka membeli, seberapa sering mereka membeli, dan seberapa sering 

mereka menggunakannya (Schiffman dan Kanuk,2004). 

 Perilaku konsumen lebih menekankan sebagai suatu proses pengambilan 

keputusan, yaitu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas 

individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang 

dan jasa (Simamora,2008). Perilaku konsumen adalah dinamis, Itu berarti bahwa 

perilaku konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan 

bergerak sepanjang  waktu. Hal ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku 

konsumen dengan pengembangan  strategi pemasaran. Strategi pemasaran akan 

selalu berubah sesuai dengan dinamisnya perilaku konsumen (Kotler dan 

Amstrong, 2013). 

2.1.3  Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian adalah “proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif dan memilih salah satu di antaranya”(Kotler dan Keller, 2015). Hal ini 

di perkuat oleh Nugroho (2013), bahwa keputusan pembelian “adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya”. Sedangkan  

menurut Kotler dan Amstrong (2013),”adalah membeli merek yang paling 

disukai”. 

Konsumen  membuat  keputusan  pembelian  melalui proses yang 

komplek. Minat beli biasanya berhubungan dengan Perilaku, persepsi, dan sikap 
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dari konsumen. Perilaku pembelian adalah point kunci bagi konsumen untuk 

melihat, memahami dan mengevaluasi  spesifikasi produk. Perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana  individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen tersebut 

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis (Kotler dan 

Keller,2015). Keputusan pembelian konsumen adalah semua aspek dari apeksi 

dan kognisi, termasuk pengetahuan, makna, dan kepercayaan yang di gerakkan 

dari memori dan atensi serta proses komprehensi yang terlibat didalam interpretasi 

informasi baru di lingkungan (Supranto dan Limakrisna,2007). Pengambilan 

keputusan berdasarkan atribut produk dan sikap (Simamora,2008), merupakan 

keputusan yang diambil berdasarkan kesan  umum,  intuisi maupun perasaan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah produk, 

harga, dan Promosi ( Tri Wibowo dan Sri Purwanti, 2012).  

2.1.3.1  Proses Keputusan Pembelian 

 Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka (Kotler 

dan Keller,2015). Periset pemasaran telah mengembangkan “model tingkat” 

proses keputusan pembelian melalui lima tahap, yaitu : pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian. Jelas, proses pembelian dimulai  jauh sebelum pembelian aktual dan 

mempunyai konsekuensi dalam waktu lama setelahnya. 

Adapun tahapan proses pembelian, yaitu: 
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1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pembeli mengenali 

masalah atau  kebutuhan. Pembeli  merasakan perbedaan antara keadaan nyata 

dengan keadaan yang  diinginkan.  Kebutuhan yang   oleh rangsangan internal dan 

eksternal muncul pada tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi dorongan. 

2.  Pencarian informasi 

Pencari informasi adalah tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen ingin mencari lebih banyak informasi. Sumber-sumber informasi 

konsumen adalah sumber pribadi ( keluarga, teman, tetangga, kenalan), sumber 

komersial (iklan, dealer, kemasan, pajangan), sumber public ( media massa, 

pencarian internet), dan sumber pengalaman (penanganan, pemeriksaan, 

pemakaian produk ) 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan memproses informasi merek kompetitif dan melakukan penilaian 

, nilai akhir. Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua konsumen. Ada 

beberapa proses, dan sebagian besar model terbaru melihat konsumen membentuk 

sebagian besar penilaian secara sadar dan rasional. Beberapa konsep dasar  yang 

akan membantu kita memahami proses evaluasi: Pertama, konsumen berusaha 

memuaskan sebuah keputusan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat 

yang  diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. Atribut minat pembeli 

bervariasi sesuai produk.  
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4. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian konsumen adalah merek yang paling disukai, tetapi dua 

faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Dua faktor 

tersebut, yaitu faktor pendirian orang lain dan faktor situasi yang tidak 

diantisipasi. Keputusan  seorang konsumen untuk memodifikasi, menunda atau 

menghindari status keputusan sangat dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan. 

Pemasar harus memahami faktor-faktor yang menimbulkan rasa, adanya resiko 

dalam diri konsumen dan memberikan informasi dan dukungan yang akan 

mengurangi resiko yang dirasakan. 

5. Perilaku pascapembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen mungkin  mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan atau mendengar hal-hal yang menyenangkan 

tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung 

keputusannya. Komunikasi pemasaran seharusnya memasok keyakinan dan 

evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman 

tentang merek tersebut. Karena itu tugas pemasar tidak berakhir dengan 

pembelian. Pemasar harus mengamati kepuasan pascapembelian, tindakan pasca 

pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian.  

     

Gambar 2.1 

   Proses keputusan pembelian  
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Gambar 2.1, di atas menjelaskan  mengenai bagaimana seorang pelanggan 

melakukan pertimbangan untuk membeli suatu produk, maka dapat dilihat bahwa 

faktor-faktor kualitas produk, desain, harga dan merk menjadi pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan pelanggan untuk membeli suatu produk. 

Dalam hal ini, pelanggan yang akan membeli mobil BR-V tentu akan melakukan 

keputusan pembelian dengan mempertimbangkan faktor-faktor kualitas produk, 

desain, harga, promosi  dan citra merek. 

2.1.4 Kualitas produk 

 Kualitas  produk berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan 

(Kotler dan Amstrong, 2013). Kualitas produk bergantung pada kemampuannya 

untuk memuaskan  kebutuhan  pelanggan  yang  di nyatakan  atau tersirat (The 

American society for quality dalam Kotler & Amstrong, 2013). Definisi kualitas 

produk adalah sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan (Kotler,2015). Kualitas adalah ketika pelanggan kita 

kembali dan produk kita tidak kembali (Siemens dalam Kotler & Amstrong, 

2013). Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai  dengan standard  kualitas  

yang  telah  ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, 

dan produk jadi (Feigenbaum dalam M.N Nasution, 2001). 

Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan 

pelengkap inovatif  yang terbaik (Kotler & Keller, 2015). Oleh karena itu, 

Pemimpin pasar biasanya menawarkan produk dan jasa bermutu tinggi yang  

memberikan nilai pelanggan yang paling unggul (Kotler & Keller, 2015).  
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2.1.4.1 Dimensi Kualitas Produk 

Ada sembilan dimensi kualitas produk menurut Kotler & Keller (2015), 

adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk, meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

2. Fitur, karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar 

produk. 

3. Kualitas kinerja, adalah tingkat dimana karakteristik utama produk 

beroperasi. 

4. 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. 

5. Ketahanan, ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi 

biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk 

produk-produk tertentu. 

6. Keandalan, adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan 

mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu. 

7. Kemudahan perbaikan, adalah ukuran kemudahan perbaikan 

produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal. 

8. Gaya, menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada 

pembeli. 

9. Desain, adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, 

dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 
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Menurut David Garvin dalam Tjiptono dan Chandra (2012), untuk menentukan 

dimensi kualitas produk, dapat melalui delapan dimensi sebagai berikut : 

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. 

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 yang 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 pelayanan 

untuk perbaikan barang. 

7. Asthetics, merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai 

nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan 

refleksi dari preferensi individual. 
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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. 

Kualitas produk (product quality) merupakan kemampuan produk untuk 

menunjukkan berbagai fungsi termasuk didalamnya ketahanan, handal, ketepatan, 

dan kemudahan dalam penggunaan (Kotler dan Armstrong, 2013). 

John C.Mowen dan Michael Minor (2012) menjelaskan  beberapa dimensi 

dari kualitas produk. Adapun dimensi kualitas produk adalah: 

a. Kinerja, yang dimaksud kinerja disini adalah kinerja utama dari 

karakteristik pengoperasian. 

b. Reliabilitas atau keandalan, realibilitas adalah konsistensi kinerja produk, 

handal dari kerusakan atau tidak berfungsi. 

c. Daya tahan, Rentang kehidupan produk atau umur pemakaian produk. 

d. Keamanan (Safety), Produk yang tidak aman merupakan  produk yang 

mempunyai kualitas yang kurang atau rendah. 

2.1.4.2 Perspektif terhadap Kualitas 

Menurut David Garvin yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2014), 

mengidentifikasikan adanya lima alternative perspektif kualitas yang biasa 

digunakan, yaitu : 

1. Transcendal approach ( quality as excellence) 

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan 

dalam seni musik, drama, seni tari, dan seni rupa. Selain perusahaan dapat 
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mempromosikan produknya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tempat 

berbelanja yang menyenangkan (supermarket), elegan(mobil), kecantikan 

wajah(kosmetik), kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi) dan lain-

lain. Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, pelayanan suatu 

perusahaan sulit sekali menggunakan definisi ini sebagai dasar manajemen 

kualitas. 

2. Product-based approach  

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas sebagai karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau 

atribut yang dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat obyektif, maka 

tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan 

preferensi individual. 

3. User-based approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan referensi 

seseorang (misalnya, perceived quality) merupakan produk yang 

berkualitas yang paling tinggi. Perspektif yang subyektif dan demand-

oriented juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi 

seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

4. Manufacturing-based approach 
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Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktek-

praktek perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai sama dengan persyaratannya. Dalam sektor jasa, dapat dikatakan 

kualitasnya bersifat operation-driven. Pendekatan ini berfokus pada 

penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang 

seringkali di dorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan 

biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standard-standar yang 

ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya.  

5. Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas di 

definisikan sebagai” affordable excellence”. Kualitas dalam perspektif  ini 

bernilai relative, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai 

adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli.  

Kualitas sebagai mutu dari atribut atau sifat-sifat sebagaimana  

dideskripsikan dari dalam produk dan jasa yang bersangkutan. Kualitas biasanya 

berhubungan dengan manfaat atau kegunaan serta fungsi dari suatu produk. 

Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang menyebabkan 

produk tersebut bernilai sesuai dengan yang dimaksud untuk apa produk itu 

diproduksi. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan atau fungsinya, 

termasuk didalamnya daya tahan, ketergantungan pada produk atau komponen 
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lain, eksklusive, kenyamanan, wujud luar seperti warna, bentuk, pembungkus dan 

sebagainya (Kotler dan Amstrong, 2013). 

Kualitas mempunyai peranan penting, baik dipandang dari sudut 

konsumen yang bebas memilih tingkat mutu atau dari sudut produsen yang mulai 

memperhatikan pengendalian mutu guna mempertahankan dan memperluas 

jangkauan pemasaran. Kualitas dapat diukur menurut pembeli tentang mutu 

kualitas produk tersebut. Peningkatan kualitas produk dirasakan sangat perlu 

dengan demikian produk perusahaan semakin lama semakin tinggi kualitasnya. 

Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan 

dapat tetap memuaskan para konsumen dan dapat menambah jumlah konsumen. 

Dalam perkembangan suatu perusahaan, persoalan kualitas produk akan ikut 

menentukan pesat tidaknya perkembangan perusahaan tersebut. Apabila dalam 

situasi pemasaran yang semakin ketat persaingannya, peranan kualitas produk 

akan semakin besar dalam perkembangan perusahaan (Kotler dan Keller, 2015). 

2.1.5 Harga  

 Harga merupakan sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah semua  nilai yang di berikan  oleh pelanggan untuk memperoleh 

manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler dan 

Amstrong, 2013). Dalam sejarahnya,  harga telah menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi pilihan para pembeli (Kotler dan Amstrong, 2013).    

 Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan . Harga adalah elemen termudah dalam program pemasaran untuk di 

sesuaikan dan  juga mengomunikasikan  positioning  nilai yang di maksudkan dari 
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produk atau merek perusahaan ke pasar (Kotler dan Keller, 2015).  Sedangkan  

Kartajaya (2006), menjelaskan bahwa harga merupakan estimasi penjual terhadap 

arti dari para pembeli potensial, serta menyadari opsi lain yang dimiliki pembeli 

atas pemenuhan kebutuhan dari produk yang bisa memuaskannya. 

 Alma (2013), mengatakan  bahwa  harga adalah nilai suatu barang atau 

jasa yang dinyatakan dengan uang. Harga ada yang bersifat tetap ada pula yang 

dicapai dengan tawar  menawar.  Sejalan dengan Kotler dan Amstrong, William 

J.Stanton (2010), mengatakan bahwa harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan 

konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

yang lainnya ditetapkan oleh pembeli atau penjual untuk satu harga yang sama 

terhadap pembeli.  

 Dalam penetapan harga sebuah produk, perusahaan harus memperhatikan 

beberapa aspek, yaitu apabila terlalu mahal akan sulit di jangkau oleh pembeli dan 

sukar bersaing dengan kompetitor,  tetapi apabila terlalu murah walaupun pangsa 

pasar bisa meningkat , namun  margin  kontribusi dan  laba bersih yang di peroleh   

akan berkurang (Tjiptono, 2014). Kemampuan  seorang manajer dalam 

memperlakukan penetapan harga di gunakan sebagai strategi kunci untuk 

menciptakan dan menangkap nilai pelanggan       (Kotler dan Amstrong, 2013). 

Mengacu pada Kartajaya (2006),  indikator dari harga dapat dinyatakan 

dalam penilaian konsumen terhadap besarnya pengorbanan finansial yang 

diberikan dalam kaitannya dengan spesifikasi yang berupa kualitas produk. Selain 

itu penilaian harga dapat dilihat dari  kesesuaian antara suatu pengorbanan dari 

konsumen terhadap nilai yang diterimanya setelah melakukan pembelian, dan dari 
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situlah konsumen akan mempersepsikan dari produk atau jasa tersebut.  Persepsi 

yang positif adalah hasil dari rasa puas akan suatu pembelian yang dilakukannya, 

sedangkan persepsi yang negatif  merupakan suatu bentuk dari ketidakpuasan 

konsumen atas produk atau jasa yang dibelinya. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi (Tjiptono, 2014). 

1. Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat yang tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian dengan adanya 

harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang atau jasa. 

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. 

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam” mendidik” 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan 

untuk menilai faktor produksi atau manfaatnya secara objektif. Persepsi 

yang sering berlaku adalah bahwa harga yang tinggi mencerminkan 

kualitas yang tinggi. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2013), ada beberapa faktor yang di pertimbangkan 

dalam penetapan harga, yaitu: 

1. Penetapan harga berdasarkan nilai (Value –based pricing) , menggunakan 

persepsi dari  nilai pembeli, bukan dari biaya penjual, sebagai penetapan 
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harga. Harga di hitung bersama-sama dengan variabel bauran pemasaran 

lainnya sebelum program pemasaran di tetapkan. 

2. Penetapan harga berdasarkan nilai yang baik (good- value pricing), 

menawarkan kombinasi yang tepat antara kualitas dan layanan yang baik 

pada harga yang wajar. 

3. Penetapan harga dengan nilai tambah (Value- added pricing), daripada 

memotong harga untuk menyamai pesaing, produsen menambahkan fitur 

dan layanan nilai-tambah untuk menawarkan mereka dan mendukung 

harga lebih tinggi. 

4. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi, dan penjualan 

produk beserta tingkat pengembalian yang wajar sebagai imbalan bagi 

usaha dan risiko. 

5. Penetapan harga berdasarkan biaya plus ( cost-plus pricing), yaitu 

menambahkan suatu markup standard pada biaya produk. 

6. Penetapan harga berdasarkan titik impas, yaitu menetapkan harga agar 

dapat mengembalikan biaya dari pembuatan dan pemasaran suatu produk, 

untuk mengejar suatu sasaran keuntungan. 

7. Penetapan harga  dengan perhitungan biaya sasaran, yaitu di mulai dengan 

perhitungan  harga jual ideal, kemudian menargetkan biaya yang 

memastikan harga tersebut dapat di capai. 

Harga  yang di tetapkan oleh perusahaan  terlalu tinggi akan menyebabkan 

kurangnya permintaan  dari konsumen akan tetapi  perusahaan akan rugi bila 

harga terlalu rendah (Kotler dan Amstrong, 2013). Perusahaan harus 
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mempertimbangkan harga berdasarkan biaya dengan nilai .Pada gambar 2.2 di 

bawah ini dapat di lihat perbandingan antara penetapan harga berdasarkan biaya 

dengan penetapan harga berdasarkan nilai.  

Gambar 2.2 

Penetapan harga berdasarkan biaya versus penetapan harga 

berdasarkan nilai 

 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong, 2013. 

 

Pemasar menyadari bahwa konsumen sering memproses informasi secara aktif, 

menerjemahkan harga berdasarkan pengetahuan mereka dari pengalaman 

pembelian sebelumnya, komunikasi formal (iklan, telepon penjualan, dan brosur), 

komunikasi informal ( teman, kolega, dan anggota keluarga), titik pembelian atau 

sumber daya online atau faktor lainnya ( Kotler dan Keller, 2015). Pemasar harus  

memperhatikan strategi bagaimana konsumen bisa menerima harga sebuah produk 

dengan wajar. Menurut Tjiptono (2014), ada beberapa dimensi strategik harga, 

yaitu: 

1. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. 

2. Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli 

3. Harga adalah determinan utama permintaan 

4. Harga berkaitan dengan pendapatan dan laba 

5. Harga bersifat fleksible 
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6. Harga mempengaruhi citra dan strategi positioning 

7. Harga merupakan masalah no.1yang di hadapi para manajer, karena di 

kaitkan dengan adanya beberapa konflik yaitu konflik internal perusahaan, 

konflik dalam saluran distribusi, konflik dengan pesaing dan konflik 

dengan lembaga pemerintah dan kebijakan publik. 

Dari beberapa  hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen loyal pada merek-

merek berkualitas tinggi jika produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga 

yang wajar (Mreta Azizah Larasrini, 2015). Dari pernyataan  diatas dapat 

disimpulkan bahwa indikator dari harga antara lain adalah kesesuaian harga 

produk dengan kualitas produk, dan kesesuaian harga  produk dengan manfaat 

yang didapat. Selain itu terdapat tipe konsumen yang loyal pada produk dengan 

harga murah,  namun  setelah ada merek lain dengan harga yang lebih murah ia 

akan pindah ke merek lain tersebut. 

Keputusan pembelian di dasarkan pada  bagaimana  konsumen 

menganggap harga dan berapa harga aktual  saat ini yang mereka pertimbangkan , 

bukan harga yang di nyatakan pemasar (Kotler dan Keller,2015). 

2.1.6 Bauran promosi  

 Dalam konsep komunikasi pemasaran terintegrasi, perusahaan harus 

cermat mengoordinasikan  elemen promosi ini untuk menghantarkan  pesan yang 

jelas, konsisten, dan persuasif  tentang organisasi dan produknya, Kotler dan 

Amstrong, 2013).  

Strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang sudah berhasil  di lakukan oleh 

perusahaan  adalah bauran  pemasaran ( Marketing mix), di sebut juga bauran 
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komunkasi pemasaran  perusahaan  merupakan  paduan spesifik iklan, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung 

yang di gunakan perusahaan untuk mengomunikasikan nilai pelanggan secara 

persuasif dan membangun hubungan pelanggan ( Kotler dan Amstrong, 2013). 

Sedangkan  menurut Kotler dan Keller (2015), mengatakan bahwa Jika di lakukan 

dengan benar, komunikasi pemasaran bisa memberikan imbalan besar. Bagaimana 

komunikasi bekerja dan apa yang dapat di lakukan komunikasi pemasaran bagi 

perusahaan. Komunikasi perusahaan juga membicarakan bagaimana pasar holistik 

menggabungkan dan mengintegrasikan komunikasi  pemasaran. Untuk memahami 

marketing mix yang di uraikan oleh Kotler dan Amstrong (2013), kita dapat 

mengetahuinya dengan cara memahami definisi dari masing-masing sarana 

promosi tersebut, yaitu: 

Periklanan ( Advertising), semua bentuk terbayar  presentasi  nonpribadi dan 

promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu. 

Promosi penjualan (Sales promotion), Insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan produk atau jasa. 

Hubungan Masyarakat (public relation), Membangun hubungan baik dengan 

berbagai kalangan untuk mendapatkan  publisitas yang di inginkan, membangun 

citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor, berita, dan 

kejadian  tidak menyenangkan. 

Penjualan personal (personal selling),  Presentasi pribadi oleh wiraniaga 

perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan 

pelanggan. 
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Pemasaran langsung (direct marketing), Hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang di targetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan 

membangun hubungan pelanggan yang langgeng – penggunaan surat langsung, 

telepon, televise respon langsung, e-mail, Internet, dan sarana lain untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu.  

 Peran komunikasi pemasaran yang di jelaskan oleh Kotler dan Keller, 

(2015) adalah untuk mempresentasikan “suara” perusahaan dan  merknya serta 

merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen.  Meskipun komunikasi pemasaran bisa memainkan 

sejumlah peran penting, mereka harus melakukannya dalam komunikasi yang 

semakin keras. Teknologi dan faktor-faktor lain telah sangat mengubah cara 

konsumen memproses komunikasi, dan bahkan jika mereka tidak memprosenya 

sama sekali (Kotler dan Keller, 2015). 

 Saat ini, dalam banyak perusahaan barang konsumen kemasan, promosi 

penjualan menduduki 74 persen dari semua pengeluaran pemasaran, Kotler dan 

Amstrong, 2013).  Promosi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pemasar 

untuk mengkomunikasikan, membujuk, dan mengingatkan pembeli potensial akan 

produk atau jasa untuk mempengaruhi opini pembeli dan memperoleh respon dari 

pembeli ( Grewal dan Levy, 2008). Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2015),  

iklan menawarkan  alasan untuk membeli, sedangkan  promosi  penjualan 

menawarkan insentif  untuk membeli. Promosi merupakan aktivitas yang  

menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya 

(Kotler dan Amstrong, 2013). 
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Menurut Kotler dan Keller (2015), Promosi penjualan mencakup alat 

untuk promosi konsumen ( sampel, kupon, penawaran pengembalian dana tunai, 

potongan harga, premi, hadiah, penghargaan patronage, percobaan gratis, garansi, 

promosi yang berkaitan, promosi silang, tampilan titik pembelian, dan 

demonstrasi); promosi dagang ( potongan harga, insentif untuk iklan dan 

tampilan, serta barang gratis); dan promosi bisnis dan tenaga penjualan ( pameran 

dagang dan konvensi, kontes wiraniaga, dan iklan khusus).  

 Dalam  membuat promosi  penjualan, perusahaan  harus  menentukan  

tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, menguji program, 

mengimplementasikannya dan mengendalikannya, serta mengevaluasi hasilnya 

(Kotler dan Keller, 2015). Perusahaan  atau  perencana  promosi  harus memilih  

alat yang sesuai dengan produk yang akan di jual, dengan memperhitungkan jenis 

pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan, dan efektivitas biaya setiap 

alat ( Kotler dan Keller, 2015).  Promosi  produsen,  misalnya dalam  industri  

mobil  adalah pemberian  rabat/keuntungan, hadiah untuk  memotivasi  uji-

kendaraan dan  pembelian, serta harga penukaran yang tinggi dan kredit yang 

mudah. Promosi pengecer meliputi potongan harga, iklan fitur, kupon pengecer, 

dan kontes atau premi bagi pengecer (Kotler dan Keller, 2015). 

Promosi yang efektif dan efisien tentunya harus di sesuaikan dengan jenis 

produk yang akan di pasarkan.  Pabrik mobil bertanggungjawab, bagaimana 

membuat mobil yang berkualitas baik, aman, nyaman dan bisa memberi nilai lebih 

kepada pelanggannya. Distributor berperan sebagai penyalur kendaraan tersebut 

agar bisa sampai kepada pelanggan sesuai dengan harapan atau keinginan 
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pelanggan, baik kualitas yang sesuai dengan standard pabrikan, waktu yang tepat, 

harga yang sesuai dengan kualitas dan manfaat dari produk tersebut. Sedangkan 

pengecer atau dealer berperan sebagai penjual langsung kepada konsumen, baik 

melalui sales counter di showroom di mana dealer tersebut berada, atau melalui 

pameran pada saat dealer tersebut melakukan pameran atau melalui penjual 

langsung yaitu salesman yang langsung menawarkan produk tersebut kepada 

calon pembeli. 

Perusahaan di seluruh dunia menggunakan tenaga penjualan untuk 

menjual produk dan layanan kepada pelanggan bisnis dan konsumen akhir, dan 

tenaga penjual ini dapat di jumpai dalam berbagai bentuk organisasi (Kotler dan 

Amstrong, 2013). Penjualan personal adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga 

perusahaan dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan 

dengan pelanggan. Wiraniaga adalah seorang individu yang mewakili sebuah 

perusahaan kepada pelanggan dengan melakukan satu atau lebih aktivitas berikut 

ini; mencari calon pelanggan, berkomunikasi, menjual, melayani, mengumpulkan 

informasi dan membangun hubungan (Kotler dan Amstrong, 2013). 

Manajemen tenaga penjualan berfungsi untuk analisis, perencanaan, 

implementasi dan kendali terhadap aktivitas tenaga penjualan. Hal ini meliputi 

penyusunan strategi dan struktur tenaga penjualan serta merekrut, memilih, 

melatih, mensupervisi, memberikan kompensasi, dan mengevaluasi tenaga 

penjualan perusahaan (Kotler dan Amstrong, 2013). Manajer pemasaran harus 

mampu menyusun strategi dan rancangan tenaga penjualan. Kemampuan seorang 

manajer tersebut dapat tercermin dari bagaimana manajer tersebut mengatur dan 
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mengelola tenaga pemasar sesuai struktur yang di kaitkan dengan kebutuhannya. 

Struktur yang di buat bisa berdasarkan, struktur tenaga penjualan territorial, 

struktur tenaga penjualan produk, struktur tenaga penjualan pelanggan, struktur 

tenaga penjualan luar (atau tenaga penjualan lapangan), Tenaga penjualan dalam, 

tenaga penjualan tim dan sebagainya (Kotler dan Amstrong, 2013). 

Promosi merupakan modal bagaimana sebuah produk di pasarkan dengan 

berbagai penawaran, sedangkan iklan, pameran, hubungan masyarakat, wiraniaga 

adalah sarana untuk menyampaikan promosi tersebut kepada pelanggan. 

Berdasarkan uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa, mempengaruhi opini pembeli, hingga membujuk 

pelanggan untuk membeli produk ( Buchari alma, 2014). 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model rangsangan 

pemasaran.  Rangsangan pemasaran dan  lingkungan  memasuki  kesadaran 

konsumen, dan  sekelompok  proses  psikologis digabungkan dengan karakteristik 

konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan 

akhir pembelian (Kotler dan Keller,2015). 

Tugas pemasar  adalah  memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen antara  kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan 

pembelian akhir. Empat proses psikologis kunci – motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan memori – mempengaruhi respon konsumen secara fundamental 
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(Kotler dan Keller, 2015). Berdasarkan landasan teori yang di uraikan di atas, 

maka dapat di buat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

2.2.1  Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli Honda BR-V  

Kualitas produk adalah karakteristik produk dan jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau di 

implikasikannya”(Kotler dan Amstrong,2013). Sedangkan menurut Lupiyoadi dan 

Hamdani (2006), Kualitas produk adalah derajat yang di capai oleh karakteristik 

yang berkaitan  dalam memenuhi persyaratan. Hal ini di kuatkan oleh Purnama 

(2006),  bahwa kualitas  produk adalah “kesesuaian antara kebutuhan dan 

keinginan atas produk ke dalam spesifikasi produk yang dihasilkan”. Kualitas 

produk, Fitur / spesifikasi dan rancangan/ desain produk merupakan unsur-unsur 

produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian (Tjiptono,2014). 

Hasil penelitian sebelumnya, Mreta Azizah Larasrini, Wahyu Hidayat dan Sari 

Listyorini (2015) mengatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian mobil Toyota Kijang Innova, Indikator yang 

memberikan pengaruh besar terhadap keputusan pembelian adalah kekuatan  

mesin, ke awetan mesin, daya tampung penumpang, kemudahan menemukan 

bengkel resmi Toyota, dan pelayanan service resmi dan keseluruhan kualitas . Hal 

ini di perkuat oleh penelitian Ria Maharani Ridhwan (Unbraw, 2014) bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli mobil Honda Jazz, sehingga perusahaan Honda harus selalu 
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meningkatkan kualitas produk dan daya saing teknologi yang terbaru agar selalu 

menjadi pemenang di kelas city car di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat diperoleh hipotesis yaitu : 

Hipotesis 1 :  Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan                        

konsumen  dalam membeli mobil Honda BR-V. 

2.2.2  Pengaruh  harga terhadap keputusan konsumen dalam membeli mobil 

Honda BR-V   

Harga  merupakan  sejumlah  uang  yang di tagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang di tukarkan oleh pelanggan untuk memperoleh 

manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler dan 

Amstrong, 2013).  Menurut  penelitian Mreta Azizah Larasrini, Wahyu Hidayat, 

Sari Listyorini (2015), menyatakan bahwa konsumen mempunyai anggapan 

adanya hubungan yang positif  antara  harga dan kualitas suatu produk terhadap 

keputusan pembelian. Indikator dari harga yang memberikan pengaruh besar 

terhadap keputusan pembelian diantaranya kesesuaian harga dengan kualitas 

produk , kesesuaian harga dengan manfaat yang di berikan, dan perbandingan 

harga   antara produk yang satu dengan produk sejenis lainnya. Hal  ini di perkuat 

oleh Ahmad Muanas (2014), bahwa semakin baik strategi harga yang di buat oleh 

perusahaan maka semakin besar keputusan pembelian di lakukan oleh konsumen.  

Berdasarkan  uraian diatas  maka dapat diperoleh hipotesis, yaitu : 

Hipotesis 2 :  Harga berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli mobil Honda BR-V. 
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2.2.3   Pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

Honda BR-V 

Menurut Kotler dan Armstrong (2013), promosi merupakan aktivitas yang  

menyampaikan  manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk 

membelinya.Menurut Grewal dan Levy (2008) ,promosi merupakan komunikasi 

yang di lakukan oleh pemasar untuk mengkomunikasikan, membujuk, dan  

mengingatkan pembeli potensial akan produk atau jasa untuk mempengaruhi opini 

pembeli dan memperoleh respon dari pembeli. Hal ini di perkuat oleh Tjiptono 

(2014), bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau  mengingatkan pasar 

sasaran atas  perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang di tawarkan perusahaan yang bersangkutan.  

Penelitian yang di lakukan oleh Raden Rara Ayu Widianingsih, Handoyo Djoko, 

Sari Listyorini (2014), menyimpulkan bahwa Promosi yang di miliki Toyota Yaris 

termasuk kategori menarik, hal ini dapat di artikan indikator promosi berupa 

periklanan, promosi penjualan, dan personal selling di mata konsumen baik. 

Berdasarkan pengertian dan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa promosi 

merupakan proses menyampaikan informasi mengenai manfaat produk, 

mempengaruhi opini pembeli, hingga membujuk pelanggan untuk membeli 

produk.  Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis, yaitu : 

Hipotesis 3 :  Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen 

membeli Honda BR-V  
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2.2.4 Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi  terhadap Keputusan 

konsumen dalam membeli Honda BR-V  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar 

menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Amstrong,2013). Kualitas produk, 

Fitur/ spesifikasi produk dan desain produk yang merupakan unsur-unsur yang 

dipandang penting oleh konsumen dan di jadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian (Tjiptono,2014).  

Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen  untuk 

mendapatkan  barang  atau  produk yang di inginkan (Kotler,2015).  Hal ini di 

perkuat oleh Swasta dan Sukodjo (2007),  bahwa harga adalah sejumlah uang 

(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga adalah pengorbana 

riel dan materil yang di berikan oleh konsumen membanding-bandingkan harga 

sebelum membeli produk, memilih produk yang harganya sebanding dengan 

kualitasnya, memilih produk yang mendapatkan discount harga, dan memilih 

produk yang memberi hadiah pembelian (M.Rendhia Dinawan,2010). 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk 

mengarahkan  seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran (Swastha dan Irawan,2008). Menurut Kotler dan 

Amstrong (2013),  promosi adalah kegiatan untuk menyampaikan kegunaan suatu 

produk dan mempengaruhi konsumen sasaran untuk membeli. Sedangkan 

Tjiptono (2014), menjelaskan bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi 
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pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan/ atau mengingatkan pasar sasaran  atas perusahaan dan produknya 

agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Penelitian yang di lakukan oleh Sindy Tawas (2013), mengenai pengaruh 

atribut produk, harga dan strategi promosi terhadap keputusan pemebelian 

konsumen pada mobil Toyota Vios di PT Hasjrat Abadi Manado, menyimpulkan 

bahwa ke 3 variable bebas (X1,X2, dan X3), atribut produk, harga, strategi 

promosi  berpengaruh positip terhadap variabel terikat (Y),keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tri Wibowo 

dan Sri Purwanti (2012), yaitu Analisis pengaruh kualitas produk, harga dan 

promosi terhadap keputusan pembelian mobil Toyota di kota Semarang, di mana 

semua variabel bebasnya, kualitas produk, harga,dan promosi berpengaruh positif 

terhadap variable terikat, yaitu keputusan pembelian.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis, yaitu : 

Hipotesis 4 :   Kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh secara simultan  

terhadap keputusan konsumen dalam membeli Honda BR-V. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam 

bentuk skema pemikiran pada Gambar 2.3 dibawah ini: 
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Gambar 2.3 

       Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3  Ringkasan Hipotesis 

 Berdasarkan gambar 2,3 di atas, ringkasan hipotesis yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1: Kualitas produk berpengaruh signifikan  terhadap keputusan  

konsumen dalam membeli mobil Honda BR-V  

Hipotesis 2: Harga  berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli mobil Honda BR-V  

Hipotesis 3 : Promosi berpengaruh signifikan  terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli Honda BR-V  

Hipotesis 4: Kualitas produk,  harga, dan promosi secara bersama-sama  

berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli Honda BR-V. 

( X1 ) 

Kualitas Produk 

( X2 ) 

Harga  

( X3 ) 

Promosi  

Keputusan 

Pembelian 

H1 

H2 

H3 

H4 
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