
 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

  

2.1 Pemasaran  

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

  Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang terpenting di dalam kehidupan perusahaan 

sebagai usahanya untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha, mendapatkan laba 

serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahan itu sendiri. Pemasaran di 

pandang sebagai suatu tugas untuk menciptakan, memperkenalkan  dan meyerahkan 

barang dan jasa kepada konsumen dan perusahaan. Sesungguhnya orang-orang 

pemasaran melakukan pemasaran dari 10 wujud yang berbeda : barang, jasa, 

pengalaman, peristiwa, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan gagasan 

(Tompunu. M. M. Merna, 2014:610-621).  

  Menurut Vernia Mila Dellia (2017) menjabarkan bahwa pemasaran merupakan sistim 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Pemasaran seperti halnya dengan ilmu 

pengetahuan, bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Perubahan dalam 

dunia pemasaran merupakan suatu keharusan. Dunia bisnis sebagai induk pemasaran 

terusmenerus berubah menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.  

  

2.1.2  Pengertian Manajemen Pemasaran   

  Menurut Suparyanto & Rosad (2015:1) manajemen pemasaran adalah proses 

menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang 



 

 

mencakup pengkosepan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk, jasa dan 

gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan pemasaran.   

 Kotler & Keller (2009:5) mendefinisikan manajemen pemasaran adalah sebagai seni 

atau ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul.   

 Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, 

merencanakan, mengkoordinasikan program-program yang menguntungkan 

perusahaan dan juga dapat diartikan sebagai ilmu memilih pangsa pasar supaya dapat 

menciptakan  nilai pelanggan yang unggul.  

   Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa proses manajemen  

pemasaran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Jadi dapat dilihat bahwa 

manajemen pemasaran lebih menekankan pada fungsi penganalisaan perencanaan atau 

penerapan serta pengawasannya  

  

  

2.2 Harga  

2.2.1 Pengertian Harga  

 Definisi harga menurut Alma (2013:169) “ harga (price) adalah nilai suatu barang yang 

dinyatakan dengan uang”.  

 Menurut Nirwana (2012: 116) “harga diterjemahkan sebagai biaya yang dibebankan 

dari produsen kepada konsumen”.  

   Dalam konteks pemasaran jasa, secara sederhana istilah harga  



 

 

menurut Tjiptono (2012: 315) sejumlah uang (satuan moneter) dan atau aspek lain (non- 

moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk 

mendaptakan suatu jasa. Utilitas merupakan atribut atau faktor yang berpotensi 

memuaskan dan keinginan tertentu.  

   Harga adalah besaran yang dibayar oleh konsumen untuk  

mendapatkan produk atau jasa yang dijual oleh bisnis anda”.(Fadil Zaki dan Priyo, 

2015:140).  

2.2.2 Indikator Harga  

 Menurut Suwandi, Sularso dan Suroso (2015), ada empat indikator yang mencirikan 

harga yaitu :  

1. Keterjangkauan Harga  

 Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga berbeda 

dari termurah sampai yang mahal. Dengan harga yang ditetapkan para konsumen 

banyak yang membeli produk.  

2. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas  

 Harga saling dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. Orang sering 

memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka melihat adanya 

perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi orang cenderung beranggapan bahwa 

kualitasnya juga lebih baik. 3. Daya Saing Harga  

 Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk lainya. 

Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat dipertimbangkan oleh 

konsumen pada saat akan membeli produk tersebut.  

4. Kesesuaian Harga Dengan Manfaat.  



 

 

 Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan 

lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkanya. Jika 

konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan 

maka konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang.   

  

2.2.3 Strategi Menetapkan Harga  

   Menurut Saban Ecdar., dalam Sudaryono (2016:217) ada beberapa  

strategi menetapkan harga berdasarkan nilai yaitu:  

1. Discounting  

 Yaitu  menawarkan  diskon  atau  potongan  harga  untuk  

mengkomunikasikan kepada para pembeli yang sensitive terhadap harga bahwa 

mereka mendaptkan nilai yang diharapkan.  

2. Odd pricing  

Yakni mentapkan harga sedemikian rupa sehingga membuat konsumen 

mempersepsikan bahwa mereka mendapatkan harga lebih murah.  

Caranya adalah dengan menggunakan satuan “ganjil” tertentu, seperti  

Rp 9.750,00 (mendekati Rp 10.000,00) dan Rp 88.975,00 (mendekati  

Rp 89.000,00).  

3. Synchro-pricing  

Yaitu menggunakan harga untuk mengelola permintaan akan jasa melalui 

pemahaman atas sensitivitas pelanggan terhadap harga. Dalam sejumlah industri 

jasa, seperti jasa telepon interlokal, bis kota, hotel, dan bioskop. Permintaan 

berfluktuasi sepanjang waktu, sehingga menimbulkan masalah kapasitas 

menganggur saat permintaan sepi dan kekurangan kapasitas di saat periode 

permintaan puncak. Sesuai dengan namanya, Synchro- pricing bertujuan untuk 

menyelaraskan permintaan dengan penawaran. Secara garis besar, terdapat empat 

alternatif synchro-pricing yang biasa diterapkan perusahaan jasa yaitu:  



 

 

a. Place differentials, yaitu menetapkan harga berbeda untuk lokasi 

berbeda, contohnya kursi dibaris depan untuk pertunjukkan konser dan 

pertandingan tinju, serta kamar hotel yang menghadap pemandangan 

laut biasanya dihargai lebih mahal dikarenakan lokasi strategisnya 

dimata pelanggan.  

b. Time differentials, yaitu variasi harga didasarkan pada saat (waktu) 

konsumsi jasa dilakukan. Contohnya tarif interlokal setelah pukul 

23.00 sampai pukul 06.00 dan hari libur jauh lebih murah dibandingkan 

pada jam-jam sibuk.  

c. Quantity differentials, yaitu memberikan potongan harga untuk 

pembelian jasa dalam kuantitas besar, contohnya diskon korporat untuk 

hotel, penerbangan, persewaan mobil, dan penayangan iklan TV atau 

radio.   

d. Differentials as incentives, yaitu harga lebih murah  ditawarakan 

kepada para klien baru atau klien saat ini dengan harapan bisa 

mendorong mereka agar menjadi pengguna rutin atau pengguna yang 

lebih sering memakai jasa perusahaan.  

4. Penetratin pricing  

Yaitu menetapkan harga murah untuk suatu jasa baru dengan tujuan mendorong 

percobaan produk dan pemakaian lebih luas.  

2.2.4 Tujuan Menetapkan Harga  

    Tujuan penetapan harga menurut Rahman (2010:79)  terbagi  

menjadi tiga orientasi, yaitu :  



 

 

1. Pendapatan. Hampir sebagian besar bisnis berorientasi pada pendapatan, hanya 

perusahaan nirlaba atau pelayanan jasa publik yang biasanya berfokus pada titik 

impas.  

2. Kapasitas. Beberapa sektor bisnis biasanya menyelaraskan antara permintaan 

dan penawaran dan memanfaatkan kapasitas produksi maksimal.  

3. Pelanggan. Biasanya penetapan harga yang diberikan cukup       representatif 

dengan mengakomodasi segala tipe pelanggan, segmen pasar, dan perbedaan daya 

beli. Bisa dengan menggunakan sistem diskon, bonus, dan lain-lain.  

Sedangkan menurut Sunyoto dan Danang (2014: 132) tujuan  

penetapan harga antara lain :  

a. Bertahan  

Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tidakan-tindakan yang 

meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak 

menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan.  

b. Memaksimalkan laba  

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode  

tertentu.  

c. Memaksimalkan penjualan  

Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan 

penjualan pada harga awal yang merugikan.  

d. Prestise  

Tujuan penetapan harga disini adalah untuk meposisikan jasa perusahaan tersebut 

sebagai produk yang eskslusif.  

e. Pengembangan atas invertasi (ROI)  



 

 

Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi 

(Return On Investment) yang diinginkan.  

2.3 Kepercayaan Merek  

2.3.1 Pengertian Kepercayaan Merek  

 Amerika Marketing Association mendefinisikan merek (Widowati Retno & Sari 

Permata Niken, 2014:Vol. 5 No. 1) sebagai berikut :  

“A Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended 

to identify the goods or service of one seller or group of seller and to differentiate them 

from those of competitors”.  

 Pengertian merek menurut Widiowati Retno & Sari Permata Niken dalam  David A. 

Aaker dalam Rangkuty (2014:Vol. 5 No. 1) adalah :  

“Nama atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) 

dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah 

kelompok penjualan tertentu.  

   Menurut Latief, Kumadji & Sari Bodo Tri Yuli dalam Kotler dan  

Armstrong (2010:275), “Merek (brand) sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau 

desain, atau kombinasi semua ini, yang menunjukan identitas pembuat atau penjual 

produk atau jasa”. Di samping itu, merek melindungi konsumen maupun produsen dari 

para kompetitor yang berusaha memberikan produkproduk yang tampak identik. Pada 

intinya merek adalah penggunaan nama, logo, trade mark, serta slogan untuk 

membedakan perusahaan-perusahaan dan individu-individu satu sama lain dalam hal 

apa yang mereka tawarkan.  

 Kepercayaan adalah sejumlah spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak yang 

dipercaya dan kemampuan menepati janji), benevolence (perhatian sesuai dengan 



 

 

kepentingan yang mempercayai merek), competency (kemampuan pihak yang 

dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan konsistensi perilaku 

pihaknyang dipercaya. Kepercayan atau trust didefinisikan sebagi persepsi akan 

kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman atau 

terpenuhinya harapan akan kinerja produk.  

 Kepercayaan merek (brand trust) adalah persepsi akan kehandalan dari sudut pandang 

konsumen didasarkan pada pengalaman, atau lebih pada urutan-urutan transaksi atau 

interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan 

(Widowati Retno & Sari Permata, 2014:Vol. 5 No. 1). Kepercayaan terbangun karena 

adanya harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen.  

 Menurut Widowati Retno & Sari Permata (2014:Vol. 5 No. 1), kepercayaan merek 

adalah kemampuan merek untuk dipercaya (Brand reliability), yang bersumber pada 

keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan 

dan intensi baik merek (Brand Intention) yang didasarkan pada keyakinan konsumen 

bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan konsumen.  

2.3.2 Dimensi Pengukuran Kepercayaan Merek.  

   Menurut Widowati Retno & Sari Permata (2014:Vol. 5 No. 1),  

Brand trust dapat diukur melalui dimensi viabilitas (dimension of viability) dan dimensi 

intensionalitas (dimension of intentionality).  

1. Dimension of Viability Dimensi ini mewakili sebuah persepsi bahwa  suatu merek 

dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan nilai konsumen. Dimensi ini 

dapat diukur melalui indikator kepuasan dan  

nilai (value).  



 

 

2. Dimension of Intentionality Dimensi ini mencerminkan perasaan aman    dari 

seorang individu terhadap suatu merek. Dimensi ini dapat diukur melalui indikator 

security and trust.  

    Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  

kepercayaan merek adalah kesedian konsumen untuk mempercayai suatu merek dengan 

segala resikonya karena adanya harapan di benak mereka bahwa merek tersebut akan 

memberikan hasil yang positif kepada konsumen sehingga akan menimbulkan 

kesetiaan terhadap suatu merek.  

2.3.3 Faktor Kepercayaan Terhadap Merek.  

  Menurut (Latief, Kumadji & Sari Bodo Tri Yuli, 2010) terdapat  tiga faktor yang 

mempengaruhi kepercayan terhadap merek. Hubungan ketiga faktor tersebut dengan 

kepercayan merek dapat digambarkan sebagai berikut  

1. Brand characteristic (karakteristik merek)  

 Karakteristik merek mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan 

pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek. Hal ini 

disebabkan oleh konsumen melakukan penilaian sebelum membeli. Karakteristik 

merek meliputi dapat diramalkan, mempunyai reputasi, dan kompeten.  

2. Company characteristic (karakteristik perusahaan)  

Yang ada dibalik suatu merek juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen 

terhadap merek tersebut. Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada dibalik 

merek suatu produk meruapakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu 

produk. Karakteristik ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motivasi perusahaan yang 

diinginkan, dan integritas suatu perusahaan.  

  



 

 

3. Consumer-brand characteristic (karakteristik konsumen-merek)  

Karakteristik konsumen-merek merupakan dua kelompok yang mempengaruhi. 

Oleh sebab itu, karakteristik konsumen-merek dapat mempengaruhi kepercayan 

terhadap merek. Karakteristik ini meliputi kemiripan antara konsep emosional 

konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan terhadap merek, dan pengalaman 

terhadap merek.  

2.3.4 Faktor-Faktor Dalam Peningkatan Kepercayaan Konsumen  

 Menurut Widopo, Arifin & Putri Ayu Nandya (Vo. 32 No. 1:2016), berpendapat bahwa 

terdapat tiga aktivitas yang dilakukan perusahan untuk menumbuhkan kepercayan 

konsumen, yaitu :  

1. Achieving result, yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen yang 

harus dipenuhi bila ingin mendapat kepercayaan konsumen.  

2. Acting with integrity, yaitu adanya konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam 

setiap situasi.  

3. Demostrate concern, yaitu kemampuan perusahaan untuk menunjukan     

perhatianya kepada konsumen dalam bentuk menunjukan sikap  pengertian 

konsumen jika menghadapi masalah dengan produk.  

  

2.4   Minat Beli Konsumen  

    Dalam dunia bisnis sekarang kita akan sering mengenal dan  

mendengar berbagai macam taktik atau kita dari para penjual baik penjual partai besar 

maupun penjual partai kecil dalam menarik dan menggoda para pembeli atau calon 

pembelinya untuk membeli atau hanya liat-liat saja. Pembeli dalam membeli suatu 



 

 

barang dan jasa yang ditawarkan pada pedagang dipasar sering kali berdasarkan pada 

naluri atau minat.  

  Minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali berlawanan dengan kondisi keuangan 

yang dimiliki. Minat beli konsumen merupakan keinginan tersembunyi dalam benak 

konsumen. Minat beli konsumen selalu terselubung dalam tiap diri individu yang mana 

tak seorang pun bisa tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen. Berikut 

ini akan diberikan beberapa difenisi tentang minat beli konsumen dari para ahli 

pemasaran.  

  Menurut Yasin Hanifa & Risky Muhannad (Vol. 14:2014), minat beli adalah seberapa 

besar kemungkinan konsumen yang melekat pada minat beli tersebut.  

 

 

    Menurut Nilam Ayu Widyaningrum (dalam Pratama 2014) minat  

beli adalah perilaku pelanggan dimana pelanggan merespon positif terhadap kualitas 

produk atau jasa dari suatu perusahaan dan berniat mengkonsumsi kembali produk 

perusahan tersebut.  

  

2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli  

    Minat beli dapat  ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor,  

antara lain :  

1. Faktor Psikis, yaitu merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri 

konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan sikap.  

2. Faktor Sosial, yaitu merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi 

oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan.  



 

 

3. Faktor Pemberdayaan Bauran Pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi 

dan juga distribusi.  

Minat beli konsumen merupakan keinginan seorang konsumen terhadap 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang tersembunyi dalam benak konsumen. Minat 

beli konsumen selalu terselubung dalam tiap diri individu yang mana tak seorangpun 

bisa tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen.  

2.4.2 Indikator Minat Beli  

     Menurut Nilam Ayu Widyaningrum (dalam Adji & Samuel, 2014;5)  

minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai berikut  

:  

1. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.  

2. Minat  Referensial,  yaitu  kecenderungan  seseorang  untuk  

mereferensikan produk kepada orang lain.  

3. Minat Preferensial adalah minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

memiliki preferensi utama pada produk tersebut.  

4. Minat Eksploratif adalah minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

2.5   Penelitian Terdahulu.  

    Penelitian terdahulu digunakan untuk hipotesis atau jawaban  

sementara dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dari 

jurnal dan internet sebagai pembanding agar diketahui persamaan dan perbedaanya. 

Judul penelitian yang diambil sebagai pembanding adalah variabel, harga, kepercayan 

merek dan minat beli, sebagai berikut :  

  

  



 

 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu  

  

No.  Peneliti  Judul Penelitian  Persaman dan  

Perbedaan 

Variabel  

Metode  

Peneltian  

Hasil Penelitian  

1  Fitri  

Anema  

(2013)  

Pengaruh Produk 

dan Harga  

Terhadap Minat 

Beli Pada Mobil 

Honda Freed di  

Pekanbaru  

Persamaan :  

 Harga  

 Minat Beli  

  

Perbedaan :  

 Produk  

Anailisis 

Deskriptif 

dan 

Regresi  

Linear  

Berganda  

Harga Perpengaruh 

positif dan Signifikan 

terhadap minat beli 

secara parsial.  

2  Suroso, 

dan Iriani 

(2014)  

Pengaruh Inovasi 

Produk dan Harga 

Terhadap Minat 

Beli Mie Sedap  

Cup  

Persamaan :  

 Harga  

 Minat Beli  

  

Perbedaan :  

 Inovasi 

Produk  

Analisis  

Regresi  

Linear  

Berganda  

1. Inovasi Produk dan 

harga berpengaruh 

positif terhadap minat 

beli Mie Sedap Cup di 

keluruhan keyintang, 

Surabaya.  

2. Inovasi Produk 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli 

Mie Sedap Cup di 

keluruhaan Ketintang, 

Surabaya.  

3. Harga berpengaruh 

positif minat beli  

Sedap Cup di 

kelurahan ketintang, 

Surabaya.  

  

3  Nadiah  

Ulfa  

Hanif  

(2014  

Pengaruh Produk,  

Harga  dan  

Promosi Terhadap 

Minat Beli (Study 

kasus pada toko 

Fidza Collection 

di  desa  

Mayankawis Kec.  

Balen Bojonegoro  

Persamaan : 

 Harga  

 Minat Beli  

  

Perbedaan : 

 Produk  

 Promosi  

  

Analisis  

Regresi  

Linear  

Berganda  

Hasil Penelitian 

menyatakan bahwa 

variabel produk,harga 

dan promosi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  

minat beli  
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4  Shihab,  

Muchsin  

Saggaff,  

DKK,  

(2009)  

Pengaruh Brand 

Trust dan Brand 

Equity Terhadap 

Loyalitas  

Konsumen (study 

kasus produk Tes  

Widal  Merek  

Remel)  

Persamaan :  

 Kepercyaan  

Merek  

  

  

Perbedaan :  

 Brand  

Equity  

 Loyalitas 

Konsumen  

  

Analisis 

metode  

kuantitatif 

dan 

Regresi 

Linier 

berganda  

Dari hasil penelitian 

tersebut menunjukan 

bahwa variabel brand 

trust dan variabel 

brand equity dengan 

bersama-sama dan 

parsial secara  

konsisten 

mempengaruhi 

loyalitas konsumen 

produk tes widal 

merek Remel dengan 

nyata atau signifikan.  

5  Rizan  

Mohammad  

(2012)  

Pengaruh Brand 

Image dan Brand 

Trust Terhadap 

Brand Loyalty 

Teh Botol Sosro  

(survei  

konsumen teh 

botol sosro di 

Food Court ITC  

Cempaka Mas)  

Persamaan :  

 Kepercyaan  

Merek  

  

  

Perbedaan :  

 Brand 

Image  

 Loyalitas 

Konsumen  

  

Analisis 

metode  

kuantitatif  

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

brand image memiliki 

pengaruh positif 

terhdap loyalitas 

merek. Kemudian 

sebagian brand image 

dan kepercayaan juga 

memiliki dampak 

positif terhdap 

loyalitas merek. 

Bersamaan brand 

image dan brand trust 

memiliki pengaruh 

positif terhdap brand 

loyalitas.  

6  Tika  Dian  

Alfatris  

Mahmud  

Pengaruh Harga, 

Promosi,  

Kualitas Produk 

dan Kepercayaan  

Terhadap  Minat  

Beli K-POP 

abum dengan 

sistem pre order 

secara online 

(study kasus 

Online Shop  

Kordo Day)  

Persamaan : 

 Harga  

 Kepercyaan  

 Minat Beli  

  

  

Perbedaan : 

 Promosi  

 Kualitas 

Produk  

  

  

Analisis  

Regresi  

Linear  

Berganda  

Hasil Penelitian dan 

hipotesis menunjukan 

bahwa harga, promosi, 

kualitas produk dan 

kepercayaan 

berpengaruh signifikan 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

minat beli.  

    Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2018  

  

  



 

 

2.6   Kerangka Pemikiran   

      Judul penelitian adalah Pengaruh Harga dan Kepercayaan Merek  

Terhadap Minat Pembelian Beras IR-64 Pada PT. Food Station Tjipinang 

Jaya Jakarta Timur. Dengan rumusan masalahnya adalah apakah harga 

berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian pada PT Food Station 

Tjipinang Jaya (X1) yaitu mengacu pada produk beras dari waktu ke waktu. 

Untuk indikator dari harga yaitu harga yang terjangkau oleh daya beli 

konsumen, harga memiliki daya saing dengan harga produk lain, kesesuaian 

harga dengan kualitas produk. (X2) Kepercayaan Merek dengan rumusan 

masalahnya adalah apakah kepercayaan merek berpengaruh secara parsial 

terhadap minat pembelian pada PT Food Station Tjipinang Jaya. Untuk 

indikatornya adalah Achieving result, yaitu harapan konsumen tidak lain 

adalah janji konsumen yang harus dipenuhi bila ingin mendapat kepercayaan 

konsumen, Acting With Integrity, yaitu adanya konsistensi antara ucapan dan 

tindakan dalam setiap situasi, Demostrate concern, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk menunjukan perhatianya kepada konsumen dalam bentuk 

menunjukan sikap pengertian konsumen jika menghadapi masalah dengan 

produk. Variabel (Y) Minat Beli dengan rumusan masalahnya apakah harga 

dan kepercayaan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap minat beli. 

Indikator dari minat beli yaitu minat transaksional, minat referensial, minat 

preferensial dan minat eksploratif  

  

  



 

 

  Alat analisis dalam penelitian ini ada dua macam, pertama adalah Regresi Linier 

Sederhana untuk mengetahui pengaruh harga yang dinyatakan sebagai (X1) 

terhadap Minat Beli (Y). Alat analisis kedua adalah adalah Regresi Linier 

Sederhana untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek yang dinyatakan 

sebagai (X2) terhadap minat beli (Y). Ketiga adalah Regresi Linier Berganda untuk 

mengetahui secara bersama- sama besarnya harga (X1) dan kepercayaan merek 

(X2) terhadap minat beli (Y) sehingga mendapatkan kesimpulan dan saran  

  Berdasarkan evaluasi diatas, akan disajikan kerangka pikir penelitian mengenai 

Pengaruh Harga dan Kepercayaan Merek Terhadap Minat Pembelian Beras IR-64 

Pada PT. Food Station Tjipinang Jaya, yang dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai 

berikut:  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran   

  

  

  

  

  



 

 

2.7  Hipotesis  

      Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena 

sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang 

terkumpul. (Sugiyono, 2016, hal 159)     Berdasarkan latar belakang, masalah 

pokok serta tujuan dan kegunaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ho : Tidak terdapat pengaruh harga terhadap minat beli.  

Ha : Terdapat pengaruh harga terhadap minat beli.  

Ho : Tidak terdapat pengaruh kepercayaan merek terhadap minat beli.  

Ha : Terdapat pengaruh kepercayaan merek terhadap minat beli.  

Ho : Tidak terdapat pengaruh harga dan kepercayaan merek terhadap minat  

beli.  

Ha : Terdapat pengaruh harga dan kepercayaan merek terhadap minat beli. 

 


