
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Sebagai landasan penelitian terdahulu, peneliti mengambil penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad Alhadi (2008) dengan judul “Analisis Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Merek Mie Sedaap (studi 

pada mahasiswa kampus III Universitas Muhammadiyah Malang)”. Hasil dari 

penelitian ini menyebutkan bahwa variabel bauran pemasaran yang terdiri dari 

produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan distribusi (distribution) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mie instan merek Mie 

Sedaap. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa variabel produk  yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian mie instan merek Mie 

Sedaap.  

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai lanadasan ini mempunyai 

sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini.Penelitian terdahulu 

yang disusun oleh Ahmad Alhadi dengan judul “Analisis Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Merek Mie Sedaap (Studi 

Pada Mahasiswa Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang)” dengan 

variabel bebas produk, harga, promosi, distribusi dengan varibel terikat keputusan 

pembelian. Alat analis regresi linier berganda, dengan hasil terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, 
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promosi dan distribusi terhadap keputusan pembelian mie sedaap, variabel produk 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian saat ini yang disusun oleh Muhammad Ainul Firdaus dengan 

judul “Atribut – Atribut Produk Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam 

Keputusan Pembelian Keripik Maicih di Kota Malang” dengan variabel bebas 

merek, kualitas, kemasan, label dan jaminan dengan variabel terikatnya keputusan 

pembelian.Alat analisis ini menggunakan analisis faktor. 

 

2.2 Tinjauan Teori  

2.2.1 Atribut produk  

Atribut produk merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan oleh 

konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2001:354) atribut produk merupakan pengembangan suatu produk atau jasa 

melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. 

Menurut Kotler & Amstrong (2008:272) pengembangan suatu produk atau 

jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa 

tersebut. 

Menurut Tjiptono (2008:103) atribut produk adalah unsure-unsur 

produkyang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian.Atribut produk meliputi merek, kemasan, 

jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. 
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1. Merek  

Merek merupakan nama istilah, tanda, symbol/lambing, desain, warna, 

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan deferensiasi terhadap produk pesaing.  

Agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang ingin 

disampaikan, maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Merek harus khas atau unik 

b. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan 

pemakainaya 

c. Merek harus menggambarkan kualitas produk 

d. Merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. 

e. Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di Negara dan dalam 

bahasa lain 

f. Merek harus dapat menyesuaikan diri dengan produk-produk baru yang 

mungkin ditambahkan kedalam lini produk. 

2. Kemasan  

Kemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. 

Tujuan penggunaan pengemasan antara lain meliputi: 

a. Sebagai pelindung isi 

b. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan 

c. Bermanfaat dalam pemaikaian ulang 

d. Memberikan daya tarik 
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e. Sebagai identitas 

f. Distribusi, untuk mudah disusun  

g. Informasi, menyangkut isi, pemaikaian 

h. Sebagai cermin inovasi produk 

3. Pemberian label (labeling) 

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian 

dari suatu produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari 

kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan 

pada produk. Dengan demikian, menurut Stanton dalam Tjiptono (2008:107) 

ada hubungan erat antara labeling, packaging, dan branding. Secara garis 

besar terdapat tiga macam label, yaitu  

a. Brand label, yaitu nama merek yang diberikan pada produk atau 

dicantumkan pada kemasan. 

b. Descriptive label, yaitu label yang memberikan informasi obyektif 

mengenai penggunaan, kontruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan 

kinerja produk, serta karakteristik lainya yang berhubungan dengan 

produk. 

c. Grade label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas 

produk dengan suatu huruf, angka atau kata.  

4. Layanan pelengkap  

Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsure jasa atau layanan, 

baik itu jasa sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai pelengkap. 

Produk inti umunya sangat bervariasi antara tipe bisnis yang satu dengan 
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yang lain, tetapi layanan pelengkapnya memiliki kesamaan. Menurut 

Lovelock dalam Tjiptono (2008:107) layanan pelengkap dalam 

diklasifikasikan menjadi delapan kelompok: 

a. Informasi, misalnya arah/jalan menuju tempat produsen, jadwal atau 

skedul penyampaian produk /jasa, harga dan lain-lain. 

b. Konsultasi, seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi dan 

konsultasi manajemen teknis. 

c. Order taking, meliputi aplikasi, jasa langganan, jasa berbasis kualifikasi, 

order entry, dan lain-lain 

d. Hospitality, diantaranya sambutan, food and beverages, toilet dan kamar 

kecil, perlengkapan kamar mandi ruang menunggu dan lain-lain 

e. Caretaking, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik 

pelanggan yang mereka bawa, perhatian dan perlindungan atas barang 

yang dibeli pelanggan 

f. Exeptions, meliputi permintaan khusus sebelumnya penyampaian produk, 

menangani komplain/pujian/saran, pemecahan masalah. 

g. Billing, meliputi laporan teknik periodic, faktur untuk transaksi individual, 

laporan verbal mengenai jumlah rekening. 

h. Pembayaran, berupa swalayanan oleh pelanggan, pelanggan bertaransaksi 

denga personil perusahaan yang menerima pembayaran, pengurangan 

otomatis rekening nasabah, serta control dan verifikasi.  

5. Jaminan  
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Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, di mana para konsumen akan diberi ganti 

rugi bila produk ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan 

atau dijanjikan. Jaminan bisa meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi 

dan sebagaianya. 

Sedangkan atribut produk menurut Kotler & Amstrong (2008:272) 

meliputi: 

1) Kualitas produk.  

Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama pemasar. 

Kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. 

2) Fitur produk  

Sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur. 

3) Gaya dan desain produk  

Cara lain untuk menambah nilai pelanggan adalah melalui gaya dan 

desain produk yang berbeda. Desain adalah konsep yang lebih besar 

dari-pada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan produk. 

 

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.  

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Menurut Nugroho J. 

Setiabudi (2010:10) sebagian besar adalah factor-faktor yang tidak dapat 

dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. 
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Karenanya kita akan membahas pengaruh tiap faktor terhadap perilaku 

pembelian. 

1. Faktor kebudayaan. 

a) Kebudayaan, menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:10) kebudayaan 

merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang. Bila makhluk-makhluk lainya bertindak berdasarkan naluri, 

maka perilaku manusia umumnya dipelajari. 

b) Subbudaya. Menurut Nugroho J. setiabudi (2010:10) Setiap kebudayaan 

terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggotanya. 

c) Kelas sosial. Kelas-kelas sosial menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:11) 

adalah kelompok yang relative homogen dan bertahan lama dalam suatu 

masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaanya 

mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa. 

2. Faktor sosial. 

a) Kelompok referensi. Kelompok referensi menurut Nugroho J. Setiabudi 

(2010:11) seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang.  

b) Keluarga. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:11) kita dapat 

membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama 

ialah: keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari 

orang itulah seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, 
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ekonomi, dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. 

Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seorang keluarga 

merupakan organisasi pembeli yang konsumen paling penting dalam 

suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif. 

c) Peran dan status. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:11) seseorang 

umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya-keluarga, 

klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat 

diidentifikasikan dala peran dan status. 

3. Faktor pribadi 

a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Menurut Nugroho J. Setiabudi 

(2010:12) konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup 

keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengedintifikasi tahapan-

tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya 

mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka 

menjalani hidupnya. 

b) Pekerjaan. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:12) para pemasar 

berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki 

minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu. 

c) Keadaan ekonomi. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:12) yang 

dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari 

pendapatan yang dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya dan polanya), 

tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah dijadikan uang) 
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kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan 

menabung. 

d) Gaya hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan 

lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial 

seseorang (Nugroho J. Setiabudi 2010:12). 

e) Kepribadian dan konsep diri. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:12) 

yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang 

berbeda dari setiap orang yang memandang responya terhadap 

lingkungan yang relative konsisten. Kepribadian merupakan suatu 

variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. 

Bila jenis-jenis kepribadian dapat diklasifikasika dan memiliki korelasi 

yang kuat antara jenis-jenis kepribadian tersebut dan berbagai pilihan 

produk atau merek. 

4. Faktor psikologis. 

a) Motivasi. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:12) beberapa kebutuhan 

bersifat biogenic, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis 

tertentu, seperti rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan 

lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan 

fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri 

atau kebutuhan diterima. 
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b) Persepsi. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:13) persepsi di 

definisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.  

c) Proses belajar. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:14) proses belajar 

menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. 

d) Kepercayaan dan sikap. Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:14) 

kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu. 

 

2.2.3 Perilaku pengambilan keputusan pembelian. 

Proses pembelian spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut menurut 

Nugroho J. Setiabudi (2010:14) pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca-pembelian 

 

Gambar 2.1 

Proses Pembelian 

 

 

Sumber: Nugroho J. Setiabudi (2010) 

Menurut Nugroho J. Setiabudi (2010:15) Secara perinci tahap-tahap 

tersebut dapat diuraikan sebagai sebagai berikut:  

Keputusan 

pembelian  

Perilaku pasca-

pembelian  

Evaluasi 

alternatif  

Mengenali 

kebutuhan  

Pencarian 
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1. Pengenalan masalah. Proses pembelian diawali saat pembeli menyadari 

adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan 

antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkanya. 

2. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya 

akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak.  

3. Evaluasi alternatif. Bagaimana konsumen memproses informasi tentang 

pilihan merek untuk membuat keputusan akhir? Ternyata tidak ada 

proses evaluasi yang sederhana dan tunggal yang digunakan oleh 

konsumen atau bahkan oleh satu konsumen pada seluruh situasi membeli. 

4. Keputusan membeli. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. 

5. Perilaku sesudah pembelian. Sesudah pembelian terhadap suatu produk 

yang dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan. 

 

2.3 Kerangka pikir 

Berdasarakan tinjauan teoritis tentang penelitian atribut produk terhadap 

keputusan pembelian pada keripik maicih, maka dapat dirumuskan model 

kerangka pemikiran sebagai dasar merumuskan hipotesis. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Sugiyono (2002:47) mengemukakan bahwa, kerangka 

berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai factor yang telah diidentidfikasi sebagai masalah penting. 
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Adapun gambar dari kerangka pemikiran ini sebagaimana ditunjukan pada 

gambar ini: 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 Atribut Produk Dan Keputusan Pembelian. 

Sumber: Data yang diolah untuk penelitian ini, (2013) 
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