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Dalam menentukan keputusan pembelian, informasi tentang harga sangat
dibutuhkan dimana informasi ini akan diperhatikan, dipaharni dan makna yang
dihasilkan dari informasi harga ini dapat mempengaruhi prilaku konsumen.
Penetapan harga merupakan masalah yang cukup komplek dan sulit dalam suatu
perusahaan.
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keputusan ini tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi. harga yang terlalu mahal
bisa dengan cepat meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit
dijangkau konsumen. sebaliknya jika harga terlalu murah, pangsa pasar bisa
melonjak. namun margin konstribusi dan laba bersih yang diperoleh akan
bekurang selain itu sebagian konsumen bisa saja mempersepsikan kualitasnya
jelek.
Selain iru konsumen selalu melakukan pertimbangan sebelum melakukan
keputusan pembclian, salah satunya adalah disebabkan oleh kualitas produk
tersebut. Kualitas produk sangat mempengaruhi kepuiusan pembelian seseorang
terhadap suatu barang yang ditawarkan olch departement store. Karena kualitas
sangat efektif sebagai alat untuk meningkatkan atau rnempertahankan jumlah
penjualart serta membuat konsumen menjadi loyal terhadap produk tersebuL Hal
ini dapat dapat diterapkao apabila konsumen memperoleh kepuasan dari suaru
produk tertentu, karena selalu diigat oleh konsumen (brand /oyalry).
Sogo Sun Plaza merupakan sebuah departement store yang bcrada di kota
Medan. dimana berdasarkan atas adanya berbagai kasus riil tidak semua produk
yang ditawarkan

oleh departemen store sesuai
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