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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Produk dan jasa dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tipe konsumen 

yang menggunakanya, produk konsumen dan produk industri (Kotler & 

Amstrong, 2008:269). Produk konsumen merupakan produk ataupun jasa yang 

dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi (Kotler & Amstrong, 

2008:269). Untuk dapat sukses di pasaran, produk harus mempunyai reputasi baik 

hal ini disebabkan kecenderungan konsumen yang menganggap bahwa produk 

yang mempunyai reputasi baik identik dengan produk yang berkualitas (Kevin, 

2012). 

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat 

yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut (Kotler & Amstrong, 2008:272). 

Dalam pengembangan suatu produk salah satunya menerapkan atribut – atribut 

produk, dalam Kotler & Amstrong (2008:272) penetapan merek, kemasan, 

pelabelan dan jasa pendukung. Menarik minat konsumen tidaklah mudah, 

diperlukan usaha yang keras dan melakukan inovasi yang terencana dari waktu ke 

waktu dari setiap perusahaan untuk menarik minat beli konsumen (Nursetiono, 

2012). 

Menurut Kotler & Keller (2009:19) berpendapat bahwa konsumen 

menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja atau figure inovatif yang 
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terbaik. Sebuah handphone Nokia, mobil Honda Jazz, laptop dan sepeda motor 

semua ini adalah produk. Kotler & Amstrong (2009:56) mengemukakan pendapat 

bahwa segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dapat perhatian, 

dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan disebut produk. 

Kualitas harus diukur melalui sudut pandang konsumen terhadap kualitas 

produk itu sendiri, sehingga selera konsumen disini sangat berpengaruh, jadi 

dalam mengelola kualitas suatu produk harus sesuai dengan kegunaan yang di 

inginkan oleh konsumen (Arumsari, 2012). Banyak faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian terhadap suatu produk, seperti produk, harga, promosi dan 

distribusi atau yang dikenal dengan bauran pemasaran (Akbar, 2011).  

Produk merupakan seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama 

baik toko, yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan 

pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginanya (Akbar, 

2011).    

. Menurut Cheverton (2002:132) sebuah merek baru dapat memiliki sebuah 

nama yang khusus dirancang sesuai dengan definisinya; sebuah merek kuno 

terpaku pada apa yang diwariskan kepadanya, seberapa jauh masalah ini dan 

haruskah sebuah merek dipertimbangkan untuk diganti namanya?. Banyak sekali 

merek produk membawa nama sipendirinya atau sipenemunya, meskipun kita 
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sudah lama berhenti berasosiasi dengan pribadi manapun, dan sering kali terkejut 

bahwa ternyata ada seorang Mr Firestone atau seorang Mr Goodyear.  

Selain pengaruh atribut produk ada pengaruh – pengaruh lainya yang 

menjadikan konsumen membeli produk tersebut seperti pengaruh lingkungan dan 

lainya. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:10) sebagaian besar pengaruh – 

pengaruh yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar – benar 

diperhitungkan, semisal budaya, sosial, pribadi dan faktor psikologis. Masyarakat 

kini mulai berfikir selektif dan smart dalam memilih suatu produk, sehingga 

mereka akan mendapatkan kegunaan atau  manfaat yang mereka cari dari sebuah 

produk (Arumsari, 2012).   

Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu barang atau 

jasa tentu berbeda, bergantung pada jenis keputusan pembelian yang diinginkanya 

(Jayadi, 2012). Faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah faktor harga, penentuan harga produk maupun jasa yang 

dilakukan perusahaan sangat berpengaruh pada keputusan konsumen menurut 

Mowen dan Minor dalam Bekti Setiawati (dikutip, Antydika 2012).  

Maicih merupakan nama merek perusahaan PT. Maicih Inti Sinergi, Maicih 

adalah sebuah nama sebutan dari dompet berukuran kecil berbentuk setengah 

lingkaran bersleting yang biasa digunakan untuk menyimpan receh atau koin-koin 

dan dijadikan nama merek produk. Perusahaan yang didirikan oleh Reza 

Nurhilman (akrab disapa AXL) tahun 2010 yang pada saat ini memiliki agen 

produknya di daerah-daerah kota. 
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Produk dari PT. Maicih Inti Sinergi ini yang menjadi salah satu produk 

keripik yang beredar di kota – kota ini, mempunyai daya tarik konsumen untuk 

membeli produk, terutama hubungan produk dengan konsumen selalu terjalin di 

dalam situs jejaring sosial yakni twitter (@infomaicih), jadi adanya jalinan 

komunikasi ini sehingga konsumenpun dapat melakukan share dengan perusahaan 

terkait produk – produk yang dikeluarkan. 

Bagi remaja sudah tidak asing lagi dengan situs jejaring sosial semisal 

friendster, facebook, twitter dan lain – lain sebaginya. Hampir banyak kalangan 

mempunyai akun di situs tersebut, ini dijadikan alat yang tepat karena efektif dan 

efisien untuk melakukan promosi oleh perusahaan, sehingga banyak pengguna 

situs itu yang penasaran dengan produk sehingga membelinya bahkan jadi 

pelangganya.  

Produk yang mempunyai ciri khas pedas ini, menjadi cemilan favorit remaja 

– remaja pada saat ini, pada saat peneliti melakukan pengamatan sekitar 2 – 3 jam 

di agenya yang berada di jalan veteran kota malang, dalam waktu 2 – 3 jam 

agenya mampu menjual sekitar 30 bungkus harga 15 – 18 ribu rupiah dengan 

berbagai produk yang di produksi. 

Produk yang bisa diterima oleh semua kalangan ini, menjadi inspirasi 

produsen – produsen lainya, banyak yang meniru citra pedasnya, pemasaran dan 

konsep perekrutan agenya. Akan tetapi banyak orang  yang lebih menyukai 

produk Maicih, itu karena produsen maicih menjadi market leader bagi pesaing – 

pesaingnya karena produk Maicih muncul lebih awal dari pada produk yang lain. 
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Menurut J. P Peter & Jerry C. O (2002:157) sudah menjadi pendapat umum 

bahwa jika konsumen merasa puas dengan suatu produk atau merek, mereka 

cenderung akan terus membeli dan menggunakanya serta memberitahu orang lain 

tentang pengalaman mereka yang menyenangkan dengan produk tersebut. 

Menurut Nugroho J. S (2010:14) Keputusan pembelian tidak lepas dari 

atribut-atribut produk tersebut, proses pembelian spesifik terdiri dari urutan 

kejadian berikut; pengenalan masalah, pencarian informasi evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Menurut Kotler & Amstrong 

(2008:179) jelas, proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian 

sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian.     

Dari sudut pandang strategi, salah satu sasaran besar pemasaran adalah 

untuk meningkatkan kemungkinan dan frekuensi konsumen melakukan kontak 

dengan produk, membeli dan menggunakanya dan melakukan pembelian ulang (J. 

P. Peter & Jerry C. O 2000:160).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad (2008) “Analisis Pengaruh 

Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Merek Mie Sedaap” 

yang dilakukan pada mahasiswa kampus III Universitas Muahammadiyah 

Malang”, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi terhadap 

keputusan pembelian mie sedaap, variabel produk memepunyai pengaruh  

Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atribut 

produk yang dihubungkan dengan keputusan pembelian, dengan judul “atribut – 
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atribut produk yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian keripik Maicih di Kota Malang” 

1.2 Rumusan Masalah  

Atribut – atribut produk apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam 

keputusan pembelian Keripik  Maicih? 

1.3 Pembatasan Masalah   

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan 

yang akan diteliti, maka pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada 

variabel atribut produk yakni Merek (brand), Kualitas, Kemasan (packing), 

pemberian Label, Jaminan. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atribut produk yang 

dipertimbangkan konsumen dalam pembelian Keripik Maicih 

1.5 Kegunaan penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai acuan perusahaan dalam 

menentukan atribut – atribut produknya terutama perusahaan yang bergerak dalam 

bidang makanan ringan. 

 


