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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang preferensi konsumen terhadap 

pembelian suatu produk telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

dengan tema yang berbeda sehingga dapat mengindikasikan 

bahwa preferensi konsumen merupakan hal yang penting 

dalam pemasaran, melalui keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen berdasarkan preferensi yang dimiliki 

akan dapat meningkatkan nilai penjualan. 

Nilasari (2009) telah melakukan penelitian mengenai 

“Preferensi dan Atribut Produk yang Mempengaruhi 

Konsumen dalam Membeli Susu Cair”. Hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa atribut produk yang 

mempengaruhi keputusan konsumen yaitu merek, kemasan, 

rasa dan adanya jaminan halal. Hasil tersebut didapatkan 

setelah melakukan analisis data menggunakan analisis 

deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis asosiasi dengan 

Cochran Q test dan pengukuran variabel. 

Rehannah (2010) telah melakukan penelitian 

mengenai “Analisa Pengaruh Iklan Televisi Produk Susu 

Dancow Balita 3+ terhadap Pengambilan Keputusan 

Pembelian Orang Tua Murid Taman Kanak-kanak di 

Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan”. 

Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa variabel isi 

pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan yang 

dipakai sebagai variabel bebas mampu menjelaskan variabel 

terikat yaitu variabel keputusan pembeli dan variabel iklan 

televisi produk susu Dancow 3+ yang dominan mempengaruhi 
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keputusan pembelian orang tua murid taman kanak-kanak 

adalah variabel isi pesan. 

Elisawati (2008) telah melakukan penelitian mengenai 

“ Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Susu Dancow 1+”. Analisa yang dilakukan secara kuantitatif, 

kualitatif dan deskriptif. Analisa kuantitatif digunakan untuk 

menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi 

pelanggan dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut. 

Analisa kualitatif digunakan untuk menganalisis data berupa 

tabel dan grafik, sedangkan analisis deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan karakteristik responden yang diteliti 

serta distribusi item dari masing-masing variabel. Hasil 

penelitian menggunakan analisis conjoint, atribut produk susu 

dancow 1+ meliputi jenis susu, rasa, bahan kemasan, volume 

kemasan, bahan tambahan, hadiah dan harga berpengaruh 

terhadap keputusan ibu rumah tangga untuk membeli susu 

Dancow 1+. 

1.2 Perilaku Konsumen 

Kotler (1995) mendefinisikan konsumen sebagai 

individu atau  kelompok yang berusaha untuk memenuhi atau  

mendapatkan barang atau jasa untuk kehidupan pribadi atau 

kelompoknya. Engel, Blackwell, dan Miniard (1995) 

mendefinisikan perilaku  konsumen sebagai tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan menyusul 

tindakan tersebut. Perilaku konsumen dipengaruhi dan 

dibentuk oleh beberapa faktor yaitu: 

- Pengaruh lingkungan meliputi lingkungan sosial budaya, 

kelas sosial, pengaruh keluarga dan situasi. 
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- Perbedaan individu meliputi sumber daya konsumsi, 

motivasi, keterlibatan, pengaruh sikap, kepribadian, gaya 

hidup dan demografi. 

- Proses psikologis meliputi pembelajaran, perubahan sikap 

dan perilaku. 

Simamora (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang berpengaruh pada perilaku konsumen  adalah faktor 

kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor 

psikologis. 

 Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling 

luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar 

harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-

kultur, dan kelas sosial pembeli. 

 Faktor sosial 

Faktor sosial juga mempunyai pengaruh yang besar 

kepada konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor sosial 

diantaranya adalah kelompok, keluarga, serta peran sosial dan 

status. 

 Faktor pribadi 

Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur-hidup 

pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian 

dan konsep diri pembeli yang bersangkutan. 

 Faktor psikologis 

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak 

kebutuhan baik yang bersifat biogenik maupun biologis. 

Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu 

seperti rasa lapar, haus, dan sebagainya, sedangkan kebutuhan 

yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari 
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keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, 

harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya.  

 Prasetijo (2004) menyatakan bahwa perilaku 

konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap 

yaitu: 

 Tahap perolehan (acquisition): mencari (searching) dan 

menbeli (purchasing) 

 Tahap konsumsi (consumption): menggunakan (using) 

dan mengevaluasi (evaluating) 

 Tahap tindakan pasca beli (disposition): apa yang 

dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan 

atau dikonsumsi. 

1.3 Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen sebagai pilihan suka atau tidak 

suka oleh seorang konsumen terhadap produk (barang atau 

jasa) yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukkan 

kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. 

Teori preferensi digunakan untuk menganalisis tingkat 

kepuasan bagi konsumen. Preferensi konsumen dapat 

diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif 

yang penting tiap atribut yang terdapat pada produk. Atribut 

fisik yang ditampilkan pada suatu produk dapat menimbulkan 

daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. 

Penilaian terhadap produk menggambarkan sikap konsumen 

terhadap produk tersebut dan sekaligus dapat mencerminkan 

perilaku dalam membelanjakan dan mengkonsumi suatu 

produk (Kotler, 1995).  

Preferensi konsumen menurut Simamora (2004), 

konsep abstrak yang menggambarkan peta peningkatan 

kepuasan yang diperoleh dari kombinasi barang dan jasa 
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sebagai cerminan dari selera pribadi konsumen. Preferensi 

konsumen juga dapat dikatakan sebagai gambaran tentang 

kombinasi barang dan jasa yang lebih disukai konsumen 

apabila konsumen memiliki kesempatan untuk 

memperolehnya. Persepsi dapat diartikan sebagai respon yang 

bersifat spontan terhadap sebuah pertanyaan atau pernyataan 

mengenai suatu hal sementara preferensi diartikan sebagai 

pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu 

produk atau jasa yang dikonsumsi (Sucihatiningsih, dkk., 

2009).  

Pertimbangan konsumen sangat penting karena 

walaupun pemasar dapat meningkatkan daya persuasi 

komunikasi dengan menyatukan campuran yang tepat dari 

sumber dan unsur pesan, dampak akhir dari komunikasi 

apapun akan sangat bergantung pada respon yang diberikan 

oleh konsumen (Engel, Blackwell, dan Miniard, 1994). Umar 

(2003) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, faktor-faktor 

tersebut adalah: 

 Faktor internal 

- Pengalaman 

- Kebutuhan saat itu 

- Nilai-nilai yang dianutnya 

- Ekspektasi/ pengharapannya 

 Faktor eksternal 

- Tampakan produk 

- Sifat-sifat stimulus 

- Situasi lingkungan 
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1.4 Keputusan Pembelian 

Keputusan konsumen yang dilaksanakan dalam bentuk 

tindakan  pembelian tidak  muncul begitu saja, akan tetapi 

melalui lima tahap proses keputusan yaitu pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, 

dan hasil (Engel, dkk.,1994). Menurut Kotler (2005) terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi konsumen berada dalam 

keadaan bermaksud untuk membeli dan keputusan membeli. 

Faktor pertama adalah sikap orang lain terhadap perilaku 

pembelian yang dilakukan, sikap positif dapat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan proses pembelian sebaliknya, 

sikap negatif dari orang lain akan mendorong keputusan 

konsumen untuk tidak mengkonsumsi produk tertentu yang 

akhirnya memutuskan untuk tidak membeli produk tersebut. 

Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terinspirasi yang 

dapat muncul dan merubah niat pembelian seseorang. Faktor 

ini terjadi karena adanya kebutuhan lain yang mendesak, 

kekecewaan terhadap pelayanan pada proses pembelian, 

kehilangan dan sebagainya. Konsumen memutuskan untuk 

menunda atau menghindari keputusan pembelian sangat 

dipengaruhi oleh risiko yang dipikirkannya. Besar risiko 

tergantung pada besarnya uang yang dipertaruhkan, besarnya 

ketidakpastian atribut, dan besarnya kepercayaan diri 

konsumen. Konsumen berupaya mengurangi resiko tersebut 

dengan caramelakukan beberapa hal seperti menghindari 

keputusan pembelian, mengunpulkan informasi dari teman dan 

preferensi atas nama merek serta garansi. 

Simamora (2005), menyatakan bahwa suatu proses 

keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor 

yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan 
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dalam pembelian dan keputusan untuk membeli sehingga 

terdapat lima peran yang terjadi dalam keputusan membeli: 

 Pemrakarsa (initiator) yaituorang yang pertama kali 

menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu 

 Pemberi pengaruh (influencer) yaitu orang yang 

pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam 

pengambilan keputusan akhir.  

 Pengambil keputusan (decider) yaitu orang yang sangat 

menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan 

pembelian, melakukan membeli, produk yang dibeli, 

waktu membeli, cara membeli, dan lokasi pembelian. 

 Pembeli (buyer) yaitu orang yang melakukan pembelian 

nyata. 

 Pemakai (user) yaitu orang yang mengkonsumsi atau 

menggunakan produk atau jasa. 

 

1.5 Atribut Produk 

Atribut  menjadi salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam mengkonsumsi 

suatu produk. Menurut Engel, dkk. (1994), menyatakan bahwa 

atribut produk merupakan karakteristik suatu produk yang 

berfungsi sebagai atribut evaluasi selama pengambilan 

keputusan sehingga atribut tersebut tergantung pada jenis 

produk dan tujuannya. Pelaku pemasaran perlu mengerti 

alasan pada sikap konsumen, terutama pada atribut yang 

diinginkan konsumen seperti pada tipe ciri dan tipe manfaat 

produk. Atribut pada tipe ciri dapat berupa ukuran atau 

karakteristik suatu produk (rasa, harga, dan warna), sementara 

manfaat dapat berupa kesenangan yang berhubungan dengan 

panca indera atau manfaat non material seperti kesehatan. 
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Kotler (2001) menyatakan bahwa atribut produk 

adalah mutu ciri (keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk 

yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan) dan model produk (produk yang melaksanakan 

fungsinya meliputi keawetan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan dipergunakan dan diperbaiki serta atribut lain), 

sehingga preferensi konsumen dapat diketahui dengan 

mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting setiap 

atribut yang terdapat dalam suatu produk. Atribut fisik yang 

ditampilkan pada suatu produk dapat menimbulkan daya tarik 

pertama untuk mempengaruhi konsumen. Konsumen memberi 

penilaian terhadap produk dengan menggambarkan sikap 

konsumen dan mencerminkan perilaku konsumen dalam 

membelanjakan atau mengkonsumsi produk.Atribut yang 

ditampilkan pada suatu produk atau jasa dapat menimbulkan 

daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. 

Konsumen memberikan penilaian terhadap produk atau jasa 

menggambarkan sikap konsumen terhadap produk dan jasa 

tersebut, sekaligus dapat mencerminkan perilaku konsumen 

dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk dan 

jasa (Sucihatiningsih, dkk., 2009). 

1.6 Telur Ayam Ras 

Telur sebagai salah satu produk ternak unggas yang 

memiliki protein yang sangat berperan dalam tubuh manusia 

karena protein berfungsi sebagai zat pembangun yaitu bahan 

pembentuk jaringan baru di dalam  tubuh, zat pengatur yaitu  

mengatur berbagai sistem di dalam tubuh dan sebagai bahan 

bakar, protein akan dibakar ketika kebutuhan energi tubuh 

tidak dapat dipenuhi oleh hidrat arang dan lemak (Hastang, 

Lestari, dan Prayudi, 2011). Telur memiliki kandungan nutrisi 
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yang lengkap karena telur mengandung hampir semua zat gizi 

yang diperlukan tubuh (Suswono dan Sedyaningsih, 

2010).Telur adalah sumber protein bermutu tinggi dan kaya 

akan vitamin. Protein telur termasuk sempurna, karena 

mengandung semua jenis asam amino esensial dalam jumlah 

yang cukup seimbang. Kualitas telur ditentukan oleh dua 

faktor, yakni kualitas ekstrinsik telur meliputi bentuk, warna, 

tekstur, keutuhan, dan kebersihan kulit, sedangkan  kualitas 

intrinsik telur  meliputi kekentalan putih telur, warna serta 

posisi kuning telur, dan ada-tidaknya noda-noda pada putih 

dan kuning telur ( Haryoto, 1996). 

Kualitas telur bagian luar (ekstrinsik telur) ditentukan 

oleh kondisi kulit telur yaitu meliputi: 

1. Kebersihan kulit telur 

Kualitas telur semakin baik jika kulit telur dalam keadaan 

bersih dan tidak ada kotoran apapun. 

2. Kondisi kulit telur 

Kondisi kulit telur dapat dilihat dari tekstur dan 

kehalusannya. Kualitas telur akan semakin baik jika 

tekstur kulitnya halus dan dalam keadaan kulit utuh serta 

tidak retak. 

3. Warna kerabang 

Warna kerabang telur ayam ras ada dua, yaitu putih dan 

cokelat. Warna kulit yang berbeda tersebut disebabkan 

adanya pigmen cephopyrin yang terdapat pada 

permukaan kulit telur yang berwarna cokelat. Tebal kulit 

telur yang berwarna cokelat rata-rata 0,51 mm, sedangkan 

tebal kulit telur yang berwarna putih rata-rata 0,44 mm, 

oleh karena itu kualitas telur yang berwarna cokelat lebih 

baik dibandingkan telur yang berwarna putih. Telur 

disimpan saattelur berkulit cokelat lebih awet 
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dibandingkan telur yang berwarna putih. Jazil, Hintoro, 

dan Mulyani (2011) berpendapat bahwa semakin muda 

warna coklat kerabang telur maka semakin cepat 

penurunan kualitasnya. Konsumen dianjurkan untuk 

memilih telur konsumsi yang berwarna coklat tua yang 

memiliki penurunan kualitas paling rendah selama 

penyimpanan. 

4. Bentuk telur 

Bentuk telur yang baik adalah proposional, tidak 

berbenjol-benjol, tidak terlalu lonjong, dan juga tidak 

terlalu bulat (Sudaryani, 2006). 

 


