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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk memberikan gambaran dan memperjelas kerangka berfikir dalam 

penelitian ini, maka peneliti merasa perlu membahas mengenai hasil-hasil 

penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar 

pertimbangan, maupun perbandigan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah 

dan kerangka berfikir yang jelas. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat 

digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

Mayrina 

Restuningtyas 

(2010) 

Pengaruh 

Atribut Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Pocari Sweat 

Pada 

Mahasiswa 

Strata-1 (S1) 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 

a. Jenis Pelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

explanatory 

research 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

b. Tekhnik 

Sampling 

Quota 

Sampling 

c. Definisi 

Oprasional 

Mutu (X1), 

Merek (X2), 

Kemasan (X3), 

Label (X4) 

d. Tekhnik 

analisis data 

regresi linier 

berganda 

 Variabel mutu, merek , kemasan, 

dan label secara simultan 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Pocari Sweat pada mahasiswa 

strata-1 (S1) di Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang. 

 Variabel mutu, merek , kemasan,  

dan label berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan 

pembelian Pocari Sweat pada 

mahasiswa strata-1 (S1) di 

Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang. 

 Merek merupakan atribut produk 

yang domian dalam 

mempengaruhi keputusan 

pembelian Pocari Sweat pada 

mahasiswa strata-1 (S1) di 

Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

Hendra Eko 

Efendi 

(2006) 

Pengaruh 

Atribut Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kebab Turki 

Baba Rafi 

(Studi Pada 

Konsumen 

Kebab Turki 

Baba Rafi di 

Kota Malang) 

a. Jenis Pelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

explanatory 

research 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

b. Tekhnik 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

c. Definisi 

Oprasional 

Harga (X1), 

Rasa (X2), 

Merek (X3), 

Kemasan (X4), 

Pelayanan (X5) 

d. Tekhnik 

analisis data 

regresi linier 

berganda 

 Variabel harga, rasa, merek, 

kemasan, pelayanan mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 Variabel harga, rasa, merek, 

kemasan, pelayanan mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 Variabel rasa adalah variabel yang 

dominan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Sumber : Skripsi Universitas Brawijaya, data diolah 2012 

 

2.2      Landasan Teori 

2.2.1 Konsep Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya untuk berkembang dan mendapatkan laba. Sebuah perusahaan dikatakan 

berhasil menjalankan fungsinya apabila mampu menjual produknya pada 

konsumen dan memperoleh profit semaksimal mungkin. Konsumen sebagai salah 
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satu elemen, memegang peranan penting dimana dari waktu ke waktu mereka 

semakin kritis dalam menyikapi suatu produk. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya terdapat individu 

atau kelompok yang ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2012, p.5). 

Ahli lain mengemukakan pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Basu 

Swastha, 2011, p.3). 

Dari beberapa definisi mengenai pemasaran di atas dapat ditarik 

kesimpulan pemasaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh semua 

pihak produsen untuk mencapai tujuannya (memperoleh laba) melalui berbagai 

kegiatan agar menarik minat pasar serta memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan cara pertukaran produk dan nilai, atau dengan kata lain 

memperhatikan tujuan kedua belah pihak dalam pertukaran produk dan nilai. 

Konsep pemasaran mengajarkan bahwa kegiatan pemasaran dari suatu 

perusahaan harus dimulai dari usaha untuk mengenal dan merumuskan kebutuhan 

dan menyusun kebijakan produk, harga, distribusi, serta promosi secara tepat agar 

kebutuhan konsumen dapat dipenuhi secara optimal. 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif 

dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 
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mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih (Kotler, 

2012, p.18). Jadi secara garis besar menurut Basu Swastha (2011, p.6) konsep 

pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan 

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan 

hidup perusahaan. Basu Swastha (2011, p.6) menjelaskan ada tiga unsur pokok 

konsep pemasaran, antara lain : 

1. Orientasi pada Konsumen 

Perusahaan yang benar-benar ingin memperhatikan konsumen harus : a) 

Menentukan kebutuhan pokok (basic need) dari pembeli yang akan 

dilayani dan dipenuhi, b) Menentukan kelompok pembeli yang akan 

dijadikan sasaran penjualan, c) Menentukan produk dan program 

pemasarannya, d) Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk 

mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku 

mereka (konsumen), e) Menentukan dan melaksanakan strategi yang 

paling baik, apakah menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang 

murah, atau model yang menarik. 

2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral (integrated marketing) 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap 

bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang 

terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan 

perusahaan dapat direalisir. Selain itu harus terdapat juga penyesuaian dan 

koordinasi antara produk, harga, saluran distribusi, dan promosi untuk 

menciptakan hubungan pertukaran yang kuat dengan konsumen. 
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3. Kepuasan Konsumen 

Faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang 

akan mendapatkan laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang 

dapat dipenuhi. Ini tidaklah berarti bahwa perusahaan harus berusaha 

memaksimalkan kepuasan konsumen, tetapi perusahaan harus 

mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasan kepada konsumen. 

 

Konsep pemasaran memfokuskan kegiatan para pelaku bisnis pada usaha-

usaha untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan pelanggan agar memperoleh 

laba dalam jangka panjang. Perusahaan diharapkan memiliki konsep pemasaran 

yang jelas agar dapat mengenal kebutuhan pelanggan dari tiap-tiap segmen pasar 

yang berbeda. 

2.2.2 Perilaku Konsumen 

Pemasar telah menyadari bahwa efetifitas mereka dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Semakin baik mereka memahami faktor-faktor yang mendasari perilaku 

konsumen, semakin baik mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang 

efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di masa lalu, banyak perusahaan 

bisnis yang tidak terlalu perduli dengan pemahaman perilaku konsumen. Mereka 

lebih terfokus pada hasil penjualan dengan sedikit perhatian mengapa konsumen 

melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi seperti kompetisi yang kaku, 

lingkungan pemasaran telah menyebabkan manajer pemasaran menganalisis lebih 

dekat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen. 
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Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut 

(Basu Swastha , 2011, p.10), sedangkan menurut Kotler (2012, p.151) perilaki 

konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan menghabiskan barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya (konsumen). 

Perilaku konsumen juga dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan kegiatan fisik individu yang terlihat dalam mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan, atau membuang barang dan jasa. Studi perilaku 

konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan untuk 

menghabiskan sumberdaya yang tersedia, uang, waktu dan juga upaya, pada suatu 

item. Memahami perilaku konsumen dan “mengetahui pelanggan” tidak pernah 

sederhana (Kotler, 2012, p.134). 

Tujuan mempelajari perilaku konsumen adalah untuk mengetahui dan 

memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen dan akan digunakan dalam 

menyusun strategi pemasaran yang sukses. Kotler (2012, p.161) dengan jelas 

menggambarkan bagaimana model perilaku konsumen dapat dipelajari seperti 

pada Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

Sumber : Philip Kotler (2012, p.161) 

 

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model stimulus-

respon yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Rangsangan pemasaran dan 

lingkungan masukkan kesadaran pembeli. Karakteristik  pembeli dan proses 

keputusan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar adalah 

memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli antara datangnya stimulus 

luar dan keputusan pembelian. Sebuah perilaku pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh budaya, sosial, pribadi dan faktor-faktor psikologis. 

2.2.3 Peran Pembelian 

Menurut Kotler (2012, p.188) peran pembelian ada tujuh : 

1. Pemrakarsa (Initiators) - Pengguna atau pihak lain dalam organisasi yang 

mengusulkan suatu pembelian.  

2. Pengguna (Users) - Mereka yang akan menggunakan produk atau jasa.  
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3. Pemberi pengaruh (Influencers) - Orang yang mempengaruhi keputusan 

membeli, dengan cara membantu menentukan spesifikasi dan 

menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif. 

4. Pengambil keputusan (Deciders) - Orang yang memutuskan persyaratan 

produk atau pemasok. 

5. Yang menyetujui (Approvers) - Orang yang mengesahkan tindakan yang 

diusulkan deciders atau pembeli. 

6. Pembeli (Buyer) - Orang yang memiliki kewenangan formal untuk 

memilih pemasok dan mengatur hal pembelian. Pembeli dapat membantu 

spesifikasi bentuk produk, tapi mereka memainkan peran utama mereka 

dalam memilih vendor dan bernegosiasi. Dalam pembelian yang lebih 

kompleks, pembeli mungkin termasuk kalangan manager tingkat tinggi. 

7. Gatekeeper - Orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau 

informasi. Misalnya, pembelian agen, resepsionis, dan telepon operator 

dapat mencegah penjual dari menghubungi pengguna atau deciders. 

2.2.4 Perilaku Pembelian 

Kotler dan Amstrong dalam Nembah F. Hartimbul Ginting (2011, p.46) 

menyatakan ada empat tipe perilaku pembelian atas dasar tingkat keterlibatan dan 

perbedaan antara merek, yaitu : complex, dissonance-reducing, variety-seeking 

dan  habitual  buying behavior. 

1. Perilaku Pembelian Komplek 

Konsumen akan melakukan perilaku pembelian komplek (complex buying 

behavior) apabila sangat terlibat dalam pembelian dan mempunyai 
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persepsi yang sangat mahal, penuh resiko, jarang dibeli dan sangat 

mengesankan diri. 

2. Perilaku Pembelian Pengurangan Ketidakcocokan 

Konsumen akan melakukan perilaku pembelian pengurangan 

ketidakcocokan (dissonance-reducing buying behavior) terjadi bila 

pembeli sangat terlibat tetapi persepsi atas perbedaan mereknya rendah. 

3. Perilaku Pembelian Kebiasaan 

Perilaku pembelian kebiasaan (habitual buying behavior) terjadi bila 

keterlibatan konsumen dan persepsi perbedaan merek rendah. 

4. Perilaku Pembelian Mencari Keanekaan 

Konsumen akan berperilaku sebagai pembeli yang mencari keanekaan 

(variety-seeking buying behavior) keadaan ini dengan ciri keterlibatan 

konsumen rendah namun dengan perbedaan perferensi yang tinggi. Dalam 

keadaan seperti ini, konsumen akak sering berpindah-pindah merek. 

2.2.5 Keputusan Pembelian 

Menurut Peter-Olson dalam American Marketing Association (Mulyadi 

Nitisusastro, 2012, p.195) menegaskan bahwa pengambilan keputusan konsumen 

merupakan proses interaksi antara sikap afektif, sikap kognitif, sikap behavioral 

dengan faktor lingkungan dengan mana manusia melakukan pertukaran dalam 

semua aspek kehidupannya. Sikap kognitif merefleksikan sikap pemahaman, 

sikap afektif merefleksikan sikap keyakinan dan sikap behavioral merelfleksikan 

sikap tindakan nyata. Keputusan membeli atau tidak membeli merupakan bagian 

dari unsur yang melekat pada diri individu konsumen yang disebut behavior 
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dimana ia merujuk kepada tindakan fisik yang nyata dapat dilihat dan dapat 

diukur oleh orang lain. 

Kotler (2012, p.166) mengemukakan proses keputusan pembelian 

konsumen terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum 

sampai pada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses membeli yang dilakukan oleh konsumen dimulai jauh 

sebelum tindakan membeli dilakukan serta mempunyai konsekuensi setelah 

pembelian tersebut dilakukan.  

 

 

Gambar 2.2 

Model Proses Keputusan Pembelian Kotler 

 

Sumber : Philip Kotler (2012, p.166) 
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Model lima tahap proses pembelian (Gambar 2.2) tersebut menjelaskan 

bahwa konsumen harus melalui lima tahap dalam proses pembelian sebuah 

produk. Namun hal ini tidak berlaku, terutama atas pembelian dengan keterlibatan 

yang rendah. Konsumen dapat melewatkan atau membalik beberapa tahap. 

Misalkan, seorang ibu rumah tangga yang membeli merek terigu yang biasa 

digunakannya langsung mulai dari kebutuhan akan terigu menuju keputusan 

pembelian, dan melewatkan pencarian dan evaluasi informasi. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

Pada tahap ini konsumen menyadari adanya kebutuhan akan adanya suatu 

barang atau jasa. Kebutuhan yang timbul ini dapat dipicu oleh adanya 

rangsangan dari dalam atau dari luar yang akan menimbulkan minat beli 

serta menggerakkan konsumen untuk melakukan pembelian. 

2. Pencarian Informasi 

Setelah konsumen merasakan adanya kebutuhan dan minat belinya timbul, 

maka dia akan berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut. Ada 

beberapa sumber pokok yang akan diperhatikan konsumen dan 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam keputusan pembelian. 

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok 

(Kotler, 2012, p.167), yaitu: 

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di 

toko. 

c. Sumber publik : media massa, organisasi penentu peringkat konsumen 
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d. Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Sebagai hasil dari pengumpulan informasi, konsumen dapat mengetahui 

merek-merek yang ada di dalam suatu kategori produk beserta 

karakteristiknya. Dengan adanya pengetahuan akan keuntungan dan 

kerugian dari semua alternatif merek, maka dia akan melakukan evaluasi 

akan merek-merek tersebut. Dalam melakukan penilaian ini, ada beberapa 

proses yang mendasarinya, namun yang paling umum adalah proses 

orientasi kognitif, yaitu dimana seorang konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian akan suatu produk didasarkan pada pertimbangan 

yang logis dan rasional. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap penilaian alternatif, konsumen telah menentukan pilihan yang 

terbaik di antara beberapa merek produk yang telah dikumpulkan. Di 

samping konsumen telah memiliki keputusan dan kecendrungan atas suatu 

produk secara mandiri, ada dua faktor yang turut menentukan 

pembentukan keputusan konsumen, yaitu sikap orang lain serta faktor 

situasional yang tidak terduga. Selanjutnya konsumen tersebut melakukan 

proses pengambilan keputusan konsumen yang paling penting yaitu 

pembelian. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses keputusan pembelian 

konsumen. Pada tahap ini, seorang konsumen akan menemukan apakah 

produk yang dia beli memuaskan atau tidak serta apakah produk itu sesuai 
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dengan harapannya atau tidak. Pada tahap ini meliputi kepuasan pasca 

pembelian, tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk pasca 

pembelian. 

 

Selain model perilaku keputusan pembelian konsumen menurut Kotler, 

terdapat pula model perilaku keputusan pembelian konsumen menurut Sshiffman-

Kanuk. Model dari Schiffman-Kanuk merefleksikan adanya proses kognitif atas 

pemecahan masalah yang dialami oleh konsumen dan terdiri dari tiga komponen 

utama yaitu Input, Proses, dan Output (Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3 

Model Proses Keputusan Pembelian Schiffman-Kanuk 
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Sumber : Schiffman-Kanuk (2004, p.554) 
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1. Input 

 Komponen input yang ada meliputi pengaruh dari luar yang berlaku 

sebagai sumber informasi dan mempengaruhi konsumen melalui nilai dan 

perilaku yang berhubungan dengan produk. Yang berperan penting dalam input 

adalah kegiatan bauran pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produknya kepada konsumen potensial dan juga pengaruh 

sosiokultural untuk menggiring konsumen dalam keputusan pembelian 

(Schiffman-Kanuk, 2004, p.553). 

a. Input pemasaran 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk menjangkau, 

menginformasikan, dan membujuk konsumen untuk membeli produk yang 

mereka tawarkan. Kegiatan pemasaran tersebut meliputi karakteristik 

produk, iklan pada media massa, personal selling, dan promosi-promosi 

lainnya 

b. Input sosiokultural 

Lingkungan sosiokultural juga berperan penting dalam mempengaruhi 

konsumen, termasuk pendapat teman, artikel editorial di koran, 

penggunaan produk oleh anggota keluarga, atau artikel dalam jurnal 

konsumen. Juga pengaruh dari kelas sosial, budaya, dan sub-budaya yang 

tidak kalah pentingnya dalam penilaian serta penerimaan atau penolakan 

konsumen atas suatu produk. 

2. Proses 

 Dalam proses pembuatan keputusan konsumen harus diperhatikan 

beberapa faktor psikologis yang memiliki pengaruh internal terhadap konsumen. 
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Pada Gambar 2.3 diperlihatkan tiga tahapan yaitu pengenalan kebutuhan, 

pencarian alternatif, dan evaluasi alternatif. Pencarian informasi atas produk 

tergantung dari jenis produk yang dibeli, dimana semakin kompleks atau rumit 

produk yang akan dibeli, semakin banyak informasi yang dibutuhkan. Dalam hal 

ini ada tiga tahapan proses pembuatan keputusan konsumen (Schiffman-Kanuk, 

2004, p.555), yaitu:  

a. Pengenalan kebutuhan 

Kebutuhan terjadi bila seseorang dihadapkan pada adanya masalah. Ada 

dua tipe pengenalan masalah yang dilakukan oleh konsumen, pertama, 

adalah tipe konsumen yang merasa mempunyai masalah ketika suatu 

produk tidak dapat memuaskan kebutuhannya, dan yang kedua adalah 

konsumen yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang baru dan ini 

menjadi pemicu timbulnya kebutuhan. 

b. Pencarian alternatif pembelian 

Hal ini terjadi pada saat konsumen sadar bahwa kebutuhannya dapat 

dipuaskan dengan membeli atau mengkonsumsi produk tertentu. Untuk itu 

dia memerlukan informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dia 

beli, seperti pengalaman pemakaian produk di masa lalu. Jika dia belum 

pernah mengkonsumsi produk tersebut, maka konsumen tersebut harus 

mencari informasi untuk menentukan pilihan produknya. Semakin besar 

pengaruh dari sumber internal (pengalaman masa lalu), maka akan 

semakin kecil kebutuhannya akan informasi eksternal (iklan, promosi, dll), 

dan semakin tinggi resiko yang dihadapi, maka semakin kompleks 

informasi yang dibutuhkan dan sebaliknya.  
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c. Evaluasi alternatif 

Pada saat melakukan evaluasi, konsumen biasanya berpegang pada dua 

tipe informasi, yaitu daftar merek produk yang menjadi acuannya, dan 

kriteria yang dia gunakan untuk menilai tiap merek. 

3. Output 

 Pada bagian ini terdapat dua bentuk kegiatan pasca keputusan pembelian 

yang sangat erat yaitu perilaku pembelian dan perilaku pasca pembelian 

(Schiffman-Kanuk, 2004, p.569). 

a. Perilaku pembelian 

Konsumen melakukan dua tipe pembelian yaitu pembelian uji coba dan 

pembelian ulang. Jika konsumen merasa puas akan merek yang dibelinya 

atau merasa mereknya lebih baik daripada merek lainnya, biasanya dia 

akan melakukan pembelian ulang. Perilaku pembelian ulang berhubungan 

sangat erat dengan loyalitas merek, dimana pemasar berusaha untuk 

mendorong terjadinya pembelian ulang tersebut karena akan memberikan 

jaminan kestabilan market share mereka. 

b. Evaluasi pasca pembelian 

Pada saat konsumen menggunakan produk, terutama pada saat uji coba, 

mereka menilai kemampuan produk, apakah sesuai dengan harapan 

mereka atau tidak. Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu: 

pertama, kemampuan produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan, 

menghasilkan reaksi netral pada konsumen; kedua, kemampuan produk 

berada diatas standar konsumen sehingga menghasilkan kepuasan; ketiga, 
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kemampuan produk berada dibawah standar yang telah ditentukan, akan 

menghasilkan ketidakpuasan. 

2.2.6 Atribut Produk 

Pengertian atribut adalah ciri spesifik atau karakteristik fisik tertentu yang 

dirancang dalam sebuah produk atau jasa. Menurut Fandi Tjiptono (1997, p.103) 

atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 

dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Simamora 

(2003, p.147), atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan pembeli 

pada saat membeli suatu produk. 

Pemahaman mengenai atribut produk sangat bermanfaat bagi perusahaan 

karena atribut produk berpengaruh  pada proses keputusan pembelian, yaitu pada 

evaluasi alternatif. 

Kotler dan Amstrong dalam Nembah F. Hartimbul Ginting (2011, p.50) 

konsep dasar dari evaluasi alternatif salah satunya adalah pemasar perlu 

mengetahui penilaian pilihan yaitu bagaimana konsumen memproses informasi 

untuk sampai pada merek pilihannya. Masing-masing konsumen mempunyai cara 

memandang atribut mana yang relevan dan mereka akan membayar atribut yang 

paling menarik berkaitan dengan kebutuhan dan keinginannya. 

Atribut produk juga memberikan perusahaan alat untuk 

mendiferensiasikan produknya dari produk pesaing, sehingga perusahaan harus 

membuat atribut produk yang relevan dengan produknya sendiri. 
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Menurut Fandi Tjiptono (1997, p.103) atribut-atribut yang ada dalam suatu 

produk adalah : 

1. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, 

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan 

dapat memberi identifikasi dan diferensiasi terhadap pesaing. 

2. Kemasan 

Proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau 

pembungkus untuk suatu produk. 

3. Labelling 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi 

mengenai produk atau penjual. 

4. Layanan Pelengkap 

Layanan tambahan yang diberikan terhadap suatu produk inti. 

5. Jaminan atau garansi 

Janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada 

konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk 

ternyata tidak berfungi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. 

 

Simamora (2003, p.147) menyebutkan faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan pembeli pada saat membeli produk seperti harga, kualitas, 

kelengkapan fungsi (fitur), desain, layanan purna jual, dll. Sedangkan menurut 

Kotler dan Amstrong dalam Nembah F. Hartimbul Ginting (2011, p.95) 

pengembangan suatu produk melibatkan perumusan manfaat yang ditawarkan 
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produk itu. Manfaat ini dikomunikasikan dan diserahkan oleh atribut produk 

seperti mutu, feature, dan desain. 

1. Mutu Produk 

Mutu adalah salah satu alat positioning pemasar yang penting. Mutu 

mempunyai dua ukuran tingkatan konsistensi. Dalam pengembangan 

produk, pemasar harus memilih tingkatan mutu yang akan mendukung 

posisi produk dalam pasar sasaran. Mutu produk di sini dimaksudkan 

sebagai kemampuan suatu produk untuk meragakan fungsinya. Ini 

menyangkut ketahanan umum produk, reliabilitas, presisi, kemudahan 

pengoprasian dan perbaikan serta atribut lainnya. Walau sebagian dari 

atribut ini terukur, namun dari pandangan pemasar, mutu haruslah diukur 

dengan persepsi pembeli. Sangat jarang perusahaan mau mencoba atau 

mampu menawarkan tingkatan mutu yang mungkin paling tinggi, 

kebanyakan perusahaan memilih tingkatan mutu yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar sasaran dan tingkat mutu produk pesaing. Namun yang 

perlu diingat perusahaan menurut Boone dan Kurzt dalam Nembah F. 

Hartimbul Ginting (2011, p. 97) “jika perusahaan sangat memusatkan 

perhatian hanya kepada mutu, dapat menyebabkan mata tidak melihat 

variabel kritis lainya, seperti keinginan pelanggan yang sesungguhnya”. 

2. Product Feature 

Feature adalah suatu alat bersaing untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan dengan produk pesaing. Suatu produk dapat ditawarkan 

dengan berbagai feature. Suatu model yang disebut “stripped-down”, 

dengan sesuatu tanpa kelebihan sebagai titik awal, kemudian perusahaan 
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dapat menciptakan model tingkat lebih tinggi dengan menambahkan 

beberapa feature. Sebagai produsen pertama memperkenalkan suatu 

feature baru yang dibutuhkan dan bernilai adalah salah satu cara bersaing 

yang paling effesien. 

3. Desain Produk 

Desain adalah konsep yang paling besar dari gaya (style). Gaya hanya 

menggambarkan tampak produk secara visual. Gaya memang dapat 

memikat mata atau memberi inspirasi, dan gaya yang sensasional dapat 

menarik perhatian konsumen. Desain akan menjadi alat yang sangat 

potensial untuk proses “differentiating and positioning” produk dan jasa 

perusahaan 

 

Berdasarkan teori atribut produk yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

dalam penelitian ini atribut produk yang gunakan disesuaikan dengan produk yang 

diteliti. Dimana produk yang diteliti adalah sepeda motor, sehingga variabel 

atribut yang digunakan adalah harga (Simamora, 2003), merek (Fandi, 1997), 

kualitas (Kotler dalam Nembah F. Hartimbul Ginting, 2011 dan Simamora, 2003), 

ciri/keistimewaan (Kotler dalam Nembah F. Hartimbul Ginting, 2011 dan 

Simamora, 2003). Untuk atribut ciri/keistimewaan, peneliti menggabungkan 

atribut fitur dan desain produk menjadi satu variabel. 

2.2.7 Hubungan Atribut Produk Tehadap Keputusan Pembelian 

Atribut Produk dengan keputusan pembelian sangat erat kaitannya, karena 

konsumen sebelum melakukan pembelian menempatkan atribut produk sebagai 

salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembelian. 
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Namun atribut produk tidak selamanya relevan bagi konsumen, pertaman karena 

perubahan dalam diri konsumen sendiri, dan yang kedua karena perusahaan 

senantiasa memperbaharui atribut-atribut demi keunggulan bersaing produknya. 

2.2.8 Harga 

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan 

jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa (Tjiptono, 1997, p.151). bagi produsen harga dapat menjadi 

strategi dalam penjualan produk, ini karena harga menjadi aspek yang tampak 

jelas bagi para pembeli. Besar kecilnya akan mempengaruhi banyak sedikitnya 

permintaan dari konsumen, disisi lain produsen tidak bisa sembarangan 

menetapkan harga karena konsumen seringkali menghubungkan harga dengan 

kualitas. Harga yang rendah akan memancing minat konsumen lebih besar, namun 

juga akan menimbulkan persepsi kualitas yang kurang bagus. Sebagai contoh 

sepeda motor produksi China yang dipasarkan dengan harga murah, namun justru 

dipandang kurang berkualitas. 

Bagi konsumen harga meiliki dua peranan utama dalam proses 

pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan 

informasi. 

1. Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membatu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

2. Peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. 
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Menurut Nembah F. Hartimbul Ginting (2011, p.150) untuk pemberian 

harga suatu produk yang baru di bagi menjadi dua, yaitu : 

1. Produk Imitasi 

Di dalam produk ada empat stategi yaitu 1) strategi premium yaitu 

menghasilkan produk bermutu tinggi dan menetapkan harga yang tinggi 

pula, 2) strategi ekonomi yaitu menghasilkan produk bermutu rendah dan 

menetapkan harga yang rendah pula, 3) strategi nilai balik menghasilkan 

produk bermutu tinggi dengan harga yang rendah, 4) strategi penarikan 

lebih yaitu menghasilkan produk bermutu rendah dengan harga yang 

tinggi. 

2. Produk Asli 

Untuk produk baru yang asli ada dua strategi yaitu 1) pemberian harga 

skimming (skimming pricing) adalah penetapkan harga yang dimulai 

dengan harga tinggi, lalu secara bertahap diturunkan dengan maksud untuk 

memperoleh revenue lapis demi lapis, 2) pemberian harga penetrasi 

(penetration pricing) adalah penetapan harga yang dimulai dengan harga 

rendah untuk dapat langsung menembus pasar lebih cepat dan 

mendapatkan pangsa pasar yang besar. 

Tujuan dari penetapan harga itu sendiri menurut Adrian Payne dalam 

Lupiyoadi dan Hamdani (2008, p.100) ada lima antara lain : 

1. Betahan 

Bertahan merupakan usaha untuk tidak  melakukan tindakan-tindakan 

yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi 

pasar yang tidak menguntungkan. 



 

 

35 

2. Memaksimalkan Laba 

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode 

tertentu. 

3. Memaksimalkan Penjualan 

Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan 

melakukan penjualan harga awal yang merugikan. 

4. Gengsi/Prestis 

Tujuan penentuan harga disini adalah untuk memosisikan produk 

perusahaan tersebut adalah produk yang eksklusif. 

5. Pengembalian atas Investasi (ROI) 

Tujuan penetapan harga didasarkan atas pencapaian pengambilan atas 

investasi (return on investment-ROI) yang diinginkan. 

2.2.9 Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, lambang, desain, warna, 

gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing (Qizzary, 2011). 

Pada dasarnya suatu merek juga merupakan janji penjual untuk secara 

konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri , manfaat dan jasa tertentu kepada 

para pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa 

jaminan kualitas. Merek sendiri digunakan untuk beberapa tujuan yaitu : 

1. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan saingannya. Ini akan 

memudahkan konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat 

melakukan pembelian ulang. 
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2. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 

3. Untuk membina citra yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

4. Untuk mengendalikan pasar. 

 

Merek memegang peranan penting dalam pemasaran. Ada perbedaan yang 

cukup besar antara produk dan merek. Produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan 

pabrik, sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. Bila produk 

bisa dengan mudah ditiru pesaing maka merek selalu memiliki keunikan yang 

relatif susah untuk ditiru. Merek berkaitan erat dengan persepsi, sehingga 

persaingan yang terjadi antara perusahaan adalah pertarungan persepsi dan bukan 

pertarungan produk. 

Untuk mempertahankan keunggulan mereknya, maka perusahaan harus 

menciptakan loyalitas konsumen terhadap mereknya. Menurut Reichfield (dikutip 

oleh Fajrianti, 2005) keuntungan yang diperoleh oleh suatu merek yang memiliki 

pelanggan yang loyal adalah : 

1. Dapat mempertahankan harga dengan optimal. 

2. Memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dalam saluran distribusi. 

3. Mengurangi biaya penjualan. 

4. Memiliki penghalang yang kuat terhadap produk-produk baru yang 

memiliki potensi yang besar untuk masuk dalam kategori produk atau 

layanan yang dimiliki oleh merek tersebut. 

5. Keuntungan sinergis yang diperoleh dari brand extension yang 

berhubungan dengan kategori produk atau pelayanan dari merek tersebut. 
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2.2.10 Kualitas 

Kualitas secara singkat pengertiannya adalah kemampuan atau kehandalan 

suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Menurut Simamora (2003, 

p.147), kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi fungsinya. 

Dimensinya meliputi daya tahan, keandalan (kemampuan selalu dalam keadaan 

baik / siap pakai), presisi, kemudahan pengoprasian dan mereparasi, dan atribut-

atribut lain yang bernilai.  

Tjiptono dan Chandra (2005, p.115) menjelaskan bahwa kualitas berkaitan 

erat dengan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan timbul jika produk yang 

dibelinya sesuai dengan spesifikasi yang diberikan perusahaan. Dari kepuasan 

pelanggan ini lalu akan menjadi sikap loyal konsumen terhadap produk tersebut. 

Manfaat produk yang berkualitas bagi perusahaan salah satunya adalah 

mengurangi biaya. Crosby dalam Tjiptono (2005, p.116) menyatakan kualitas 

adalah gratis. Maksudnya adalah biaya untuk mewujudkan produk yang 

berkualitas jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang ditimbulkan apabila 

perusahaan gagal memenuhi standar kualitas. Manfaat lain dari kualitas yang 

superior adalah : 

 

1. Loyalitas pelanggan lebih besar. 

2. Pangsa pasar yang lebih besar. 

3. Harga saham yang lebih tinggi. 

4. Harga jual produk / jasa yang lebih tinggi. 

5. Produktifitas yang lebih besar. 
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Perusahaan dapat menentukan apakah produk tersebut memiliki kualitas 

rendah, sedang, tinggi, atau istimewa. Dalam kenyataanya tidak semua barang 

dapat dibuat dengan kualitas tinggi bergantung kepada strategi yang diinginkan 

perusahaan. 

2.2.11 Ciri-ciri Produk/Keistimewaan 

Ciri atau keistimewaan adalah keunikan atau kekhasan yang menjadikan 

produk atau jasa tersebut berbeda dari produk atau jasa pesaing. Keunikan 

dipandang penting karena keunikan membuat suatu produk menjadi berbeda dari 

produk kebanyakan. Dimensi paling utama untuk membuat suatu produk baru 

menuju kesuksesan adalah keunikan produk. Keunikan atau keistimewaan yang 

ada dalam suatu produk ini memberikan manfaat kepada konsumen antara lain, 

memberikan fitur-fitur yang tidak ada pada produk pesaing, memungkinkan 

konsumen untuk mengurangi biaya, dan memiliki kualitas yang lebih baik dari 

pesaing. 

Menurut Kotler untuk membuat suatu produk berbeda dengan produk 

kebanyakan ada beberapa parameter (2012, p.329) yang dapat dirubah antara lain, 

1) Bentuk Produk, meliputi ukuran, bentuk, lapisan luar, dan lain-lain. 2) Fitur, 

sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan fitur yang berbeda-beda yang 

melengkapi fungsi dasar produk. 3) Mutu Kinerja, produk dibuat dengan bebagai 

tingkat mutu yang berbeda. 4) Mutu Kesesuaian, adalah tingkat kesesuaian dan 

pemenuhan semua unit yang diproduksi terhadap spesifikasi sasaran yang 

dijanjikan. 5) Daya Tahan, ukuran usia yang diharapkan atas beroprasinya produk 

dalam kondisi normal atau berat. 6) Keandalan, ukuran probabilitas bahwa produk 

tersebut tidak akan rusak atau gagal dalam periode tertentu. 7) Mudah diperbaiki, 
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ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika produk itu gagal atau rusak. 

8) Gaya, penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk itu bagi 

pembeli. 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008, p.88) kerangka pikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu disusun suatu 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam Gambar 

berikut : 
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Gambar 2.4 

Kerangka Berfikir 

 

 

Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini, (2012). 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

Landasan Teori Kota Malang Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Bebas (X) 

1. Harga 

2. Merek 

3. Kualitas 

4. Ciri/Keistimewaan 

Temuan Hasil Penelitian 

Analisis Kuantitatif 

1. Uji Reliabilitas dan 

Validitas 

2. Uji Asumsi Klasik 

3. Analisis Regresi Linear 

Berganda 

4. Pengujian Hipoteisis 

Variabel terikat (Y) 

1. Keputusan Pembelian 

Analisis 

Kualitatif 



 

 

41 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008, p.93) 

 

Gambar 2.5 

Model Hipotesis Penelitian 

 

 

Keterangan : 

    = Pengaruh secara Simultan 

   = Pengaruh secara Parsial 

   = Pengaruh secara Dominan 

Berdasarkan konsep penelitian yang ada, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel harga 

(X1), merek (X2), kualitas (X3),dan ciri/keistimewaan (X4) terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

Harga (X1) 

Merek (X2) 

Kualitas (X3) 

Ciri/Keisimewaan 

(X4) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
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H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel harga 

(X1), merek (X2), kualitas (X3),dan ciri/keistimewaan (X4) terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara dominan antara variabel 

ciri/keistimewaan (X4) terhadap keputusan pembelian (Y). 


