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BAB II

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Landasan penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan atas penelitian

yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini landasan penelitian terdahulu yang

dipakai adalah penelitian dengan tema judul yang sama yaitu sikap konsumen

terhadap atribut produk agar dapat dijadikan perbandingan yang relevan dengan

penelitian sekarang. Ada tiga penelitian terdahulu yang dapat menjelaskan

persamaan dan perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang yang

tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian
Metodologi
Penelitian

Tujuan
Penelitian

Atribut
Produk yang

diteliti

Hasil
Penelitian

1
Wahyunanto
(2005) “Analisis
sikap konsumen
terhadap atribut
produk aqua yang
mempunyai rasa
(studi di kabupaten
lamongan)”

Penelitian ini
menggunaka
n analisis
Regresi
Logit (Logit
Regression)

Mengetahui sikap
konsumen
terhadap produk
merek AQUA
Splash Of Fruit

Kerek,
kemasan,
pelabelan,
outlet, dan
jaminan

Variabel
berpengaruh
signifikan
terhadap sikap
positif
konsumen
adalah variabel
Merek,
Kemasan, dan
outlet

2
Wijaya (2005)
“Analisis Sikap
Konsumen
Terhadap Produk
Bintang Zero dan
Green Sand (Studi
di Kecamatan
Songkokerto
(Payung) Kota
Batu)”

Teknis
analisis data
menggunaka
n teknik
analisis
multi atribut
fishbein.

Mengetahui sikap
konsumen
terhadap terhadap
produk Bintang
Zero dan Green
Sand,
mengetahui nilai
sikap tertinggi
konsumen
diantara kedua
produk

Kandungan
Akohol,
Merek, Label
Halal, Rasa
yang cocok
dengan selera,
minuman
tidak
memabukkan

Sikap konsumen
terhadap produk
Green Sand
lebih baik
disbanding
sikap konsumen
terhadap produk
Bintang Zero
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N0 Judul penelitian
Metodologi
penelitian

Tujuan
Penelitian

Atribut
Produk yang

Diteliti

Hasil
Penelitian

3
Widyastono,
“Analisis
Komparasi Sikap
Konsumen
Terhadap Teh
Merek Sosro dan
Teh Merek Frestea
(Studi Kasus di
Kota Malang)”

Teknik
analisa data
menggunaka
n
pengukuran
sikap
dengan teori
multri
atribut
fishbein dan
Uji beda

Untuk
mengetahui sikap
konsumenh
terhadap Teh
Merek Sosro dan
Frestea, Untuk
mengetahui
pengaruh Atribut
(Label, kemasan,
harga, rasa) teh
Merek Frestea
dan Sosro
terhadap sikap
konsumen

Label,
kemasan,
harga, rasa

Atribut teh
merek Sosro
lebih positif dari
pada merek
Frestea untuk
atribut yang
sama, sikap
konsumen
sama-sama
berpengaruh
terhadap
penilaian atribut
yang sama

Penelitian Sekarang

4
Agus Heriyanto
“Analisis sikap
konsumen terhadap
atribut produk Teh
Racek (Studi Pada
Konsumen
Berstatus Sebagai
mahasiswa di
Universitas
Muhammadiyah
Malang)”

Teknik
analisis data
menggunaka
n multi
atribut
Fishbein

Untuk
mendeskripsikan
sikap konsumen
terhadap atribut
produk serta
mendeskripsikan
kinerja atribut
produk Teh
Racek.

Merek,
kemasan,
label, kualitas
dan fitur

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Atribut Produk

Atribut produk adalah sebuah fitur produk dimana konsumen membentuk

kepercayaan (Mowen & Minor, 2002:310). Menurut Ishar et all (2010) atribut

produk adalah ciri-ciri yang melekat dari produk inti dan faktor-faktor pendukung

yang berkaitan dengan produk. Menurut Tjiptono (2008:103) Atribut produk

adalah unsur-unsur produk yang diangap penting oleh konsumen dan dijadikan

dasar pengambilan keputusan pembelian. Jadi dari ketiga definisi atribut produk

dapat ditarik kesimpulan atribut produk merupakan ciri yang melekat pada produk
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inti (core product) dan faktor pendukung lain dimana konsumen membentuk

kepercayaan dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan pembelian.

2.2.2 Jenis atribut produk

Menurut Kotler dan Amstrong (2008, 272) atribut produk (barang)

bermacam-macam meliputi merek, kemasan, kualitas produk, label, fitur dan

sebagainya.

1. Kualitas produk (product quality).

Kualitas dalam artikan sempit bisa didefinisikan bebas dari kerusakan

atau performa dalam memuaskan pelanggan. Menurut American Society for

Quality Control, dalam Lupioadi (2001:144) kualitas adalah keseluruhan ciri-

ciri dan karekteritik-karakteristik dari suatu produk/jasa dalam hal

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang telah

ditentukan atur bersifat laten. Jadi dari kedua defisini kualitas dapat ditarik

kesimpulan kualitas merupakan karakteristik produk dalam memenuhi

kebutuhan bebas dari kerusakan atau performa dalam memuaskan kebutuhan.

Menurut Kotler dan Amstrong (354:2001) kualitas produk memiliki

dua dimensi yaitu tingkat dan konsistensi.

1) Dimensi tingkat kualitas.

a. Kualitas kinerja

Kualitas kinerja merupakan kemampuan produk untuk melaksanakan

fungsinya.
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2) Konsistensi kualitas

a. Kualitas kesesuaian

Kualitas kesesuaian merupakan bebas dari kerusakan maupun konsisten

dalam memberikan kinerja yang ditargetkan.

2. Merek

Merek memegang perananan 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. Merek berkaitan erat dengan persepsi, sehingga sesungguhnya

persaingan yang terjadi antar perusahaan adalah pertarungan persepsi dan

bukan sekedar pertarungan produk. Menurut Tjiptono (2008: 104) merek

merupakan nama, istilah, tanda, symbol/lambang, desain, warna, gerak atau

kombinasi atribut-atribut lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas

dan deferensiasi terhadap produk pesaing. Merek memiliki tiga tipe citra yang

berbeda :

1) Attribute brand

Atribut merek merupakan merek-merek yang memiliki citra yang mampu

mengkomunikasikan keyakinan/kepercayaan terhadap atribut fungsional

produk. Kerap kali sangat sukar bagi konsumen untuk menilai kualitas dan

fitur secara objektif atas begitu banyak tipe produk, sehingga mereka

cenderung memilih merek-merek yang dipersepsikan sesuai dengan

kualitasnya.
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2) Aspirational brands

Yaitu merek-merek yang menyampaikan citra tentang tipe orang yang

membeli merek bersangkutan. Citra produk tersebut tidak banyak

menyangkut produknya, tetapi justru lebih banyak berkaitan dengan gaya

hidup yang didambakan.

3) Experience brands

Experience brands mencerminkan merek-merek yang menyampaikan citra

asosiasi dan emosi bersama (shared associations and emotions). Tipe ini

memiliki citra melebihi sekedar aspirasi dan lebih berkenaan dengan

kesamaan filisofi antara merek dan konsumen individual.

Menurut Kotler dan Keller (2009: 269) Elemen merek merupakan alat

pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan

merek. Merek mencerminkan keseluruhan persepsi dan persaan konsumen

mengenai atribut dan kinerja produk, nama dan maknanya, dan perusahan

yang diasosiakan (Tjiptono, 2011:44). Merek memiliki dimensi fungsi yang

beragam diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi nama merek

Kekhasan nama merek yang dapat diidentifikasi oleh konsumen untuk

membedakan produknya dengan produk pesaing.

2) Citra merek

Memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bisa mendapatkan

kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu dan di

tempat lain.
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3) Karakterisasi

Mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau citra yang

ditampilkannya kepada orang lain.

4) Hedonistik

Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, dan komunikasi.

1. Kemasan produk (product packaging)

Berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 1996 Kemasan pangan adalah bahan

yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang

bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Pengemasan melibatkan

perancangan dan produksi wadah atau pembungkus untuk sebuah produk.

Kemasan yang baik membuat konsumen mudah mengenali suatu perusahaan

dan merek serta menciptakan daya tarik. Kemasan yang baik dapat

membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian

pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menerik atau

menyingkirkan produk (Kotler & Keller, 2009: 27).

Menurut Kotler & Keller (2009: 28) dari perspektif perusahaan dan

konsumen kemasan produk memiliki beberapa dimensi fungsi diantaranya

adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasikan kemasan produk

Kemasan menjelaskan tentang bentuk maupun desain yang khas pada

kemasan (warna, gambar, tulisan yang tercetak pada kemasan) yang dapat

membedakan dengan produk merek perusahan lain (pesaing).
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2) Memberikan informasi

Kemasan produk memberikan informasi-informasi yang tercetak / melekat

pada kemasan yang berhubungan dengan produknya.

3) Perlindungan produk

Kemasan melindungi atau menjaga isinya dari resiko kecacatan maupun

berkurangnya kualitas dan kuantitas produk yang tidak diharapkan oleh

konsumen.

4) Membantu konsumsi produk

Kemasan membantu memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi

produknya.

Menurut Alma (2004: 168) pembungkus atau kemasan memiliki arti

yang penting bagi konsumen diantaranya:

1) Dengan adanya pembungkus barang-barang tetap bersih dan praktis untuk

dibawa kerumah, tahan lama, dan mudah disimpan.

2) Dengan pembungkus berarti timbangan di dalamnya benar.

3) Pembungkus menuntukkan kualitas barang dan kadang kadang

menerangkan isinya.

4) Dengan adanya pembungkus, pembeli dapat membeli dalam jumlah yang

cukup (diperlukan).

5) Sering pembungkus yang isinya telah habis terpakai masih dapat

digunakan untuk tempat menyimpan barang lain.

6) Pembungkus member informasi yang memberi dorongan pada pembeli

untuk membaca dulu dan sambil berfikir akan membelinya.
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7) Pembungkus dapat menimbulkan harga diri bagi pembawanya.

2. Pelabelan

Pelabelan digunakan sebagai penanda yang ditempelkan pada produk

yang memiliki beberapa fungsi yang dapat memberikan penjelasan terkait

produk. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996 yang dimaksud

dengan label pangan  adalah  setiap  keterangan mengenai  pangan  yang

berbentuk  gambar,  tulisan, kombinasi keduanya,  atau bentuk  lain yang

disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau

merupakan bagian kemasan pangan. Pada Bab IV Pasal 30-35  dari  Undang-

Undang  ini  diatur hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelabelan  dan

periklanan bahan pangan.

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:369) label memiliki beberapa

fungsi antara lain sebagai berikut:

1) Label mengidentifikasi produk

Label digunakan untuk memberi identitas dari suatu produk berupa tanda

seperti nama merek, kode yang di cap / dicetak pada kemasan atau pada

produknya secara langsung.

2) Menggambarkan

Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk yang membuatnya,

dimana dibuat, isinya, bagaimana penggunaanya, dan bagaimana

menggunakan secara aman.
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3) Mempromosikan

Label digunakan untuk mempromosikan produk lewat gambar yang

menarik.

3. Fitur produk

Sebuah produk yang ditawarkan dengan beraneka macam fitur. Fitur

adalah alat bersaing perusahaan untuk membedakan produk perusahaan

dengan pesaing. Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru

yang dibutuhkan dn bernilai adalah salah satu cara paling efektif untuk

bersaing (Kotler & Amstrong, 2008: 273). Fitur atau ciri tambahan yaitu

karakteristik sekunder atau pelengkap. Fitur memiliki fungsi sebagai berikut

(Nasution, 2010:4)

1) Pelengkap

Sebagai komponen untuk menambah fungsi/kegunaan lain dari core

product. Misalnya ponsel yang dahulunya sebagai alat komunikasi

elektronik diberi fitur kamera untuk memperluas kegunaan/fungsi yang

lain dari produk dasarnya.

2) Keistimewaan

Fitur sebagai ciri khas dari produk yang memberikan sebuah

keunggulan/keistimewaan dari produk.

2.2.3 Pentingnya atribut

Pentingnya atribut didefinisikan sebagai penilaian umum seseorang terhadap

signifikansi atribut jasa atau produk jenis tertentu (Sunarto, 2003: 157). Gambar
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2.1 menyajikan sebuah diagram yang menggambarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi pentingnya produk. Pendekatan ini menggunakan perspektif

pemrosesan informasi, yang berargumentasi bahwa pentingnya atribut secara

langsung dipengaruhi oleh perhatian konsumen terhadap atribut spesifik. Jadi

semakin besar perhatian yang diarahkan pada atribut maka semakin penting

atribut itu.

Gambar 2.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya atribut

Sumber : Sunarto (2003: 157)

Empat unsur yang menentukan perhatian konsumen yang diarahkan pada

sebuah atribut adalah:

1. Karakteristik penerima pesan. Karakteristik penerima pesan akan menentukan

pengartian, nilai-nilai tentang pentingnya sebuah atribut.

2. Karakteristik pesan. Karakteristik pesan dapat menarik perhatian konsumen

terhadap atribut dan menyebabkan mereka mengalokasikan kognitif pada

atribut tersebut. Hasilnya mungkin meningkatkan cara pandang terhadap

kepentingan atribut.

3. Faktor-faktor peluang tanggapan. Faktor ini menentukan seberapa besar luas

seseorang harus memproses informasi tentang sebuah atribut. Peluang

1. Karakteristik penerima
pesan

2. Karakterstik pesan
3. Faktor-faktor peluang

tanggapan

Perhatian yang
diberikan kepada

atribut

Pentingnya
Atribut
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tanggapan akan meningkat apabila informasi tentang atribut diulang dan

ketika konsumen tidak dikacaukan saat informasi tentang atribut diproses.

4. Karakteristrik produk. Ini adalah unsur terakhir yang mempengaruhi

perhatian konsumen terhadap atribut. Perhatian yang diberikan kepada

karakteristik produk menandakan pentingnya atribut produk. Semakin

meningkat perhatian terhadap atribut produk maka semakin penting atribut itu

bagi konsumen.

2.2.4 Kepercayaan konsumen tentang atribut produk

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut,

dan manfaatnya (Mowen & Minor, 2002: 313). Kepercayaan terhadap objek,

atribut, dan manfaat menunjukkan persepsi konsumen oleh karena itu kepercayaan

seorang konsumen berbeda dengan konsumen lainnya. Pembentukan kepercayaan

diantara objek, atribut, dan manfaat. (gambar 2.2)
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Gambar 2.2.
Pembentukan Kepercayaan di antara Objek, Atribut, dan Manfaat

Sumber: (Sunarto, 2003: 154)

Seseorang membentuk tiga jenis kepercayaan yaitu kepercayaan atribut-

objek, kepercayaan atribut-manfaat dan kepercayaan manfaat objek.

1. Kepercayaan atribut-objek.

Pengetahuan tentang sebuah o9bjek memiliki atribut khusus yang

disebut kepercayaan atribut-objek. Kepercayaan atribut objek menghubungkan

sebuah atribut dengan objek. Jadi kepercayaan bahwa kendaran roda empat di

kendarai pada jalan pedesaan merupakan kepercayaan atribut-objek. Melalui

kepercayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa yang mereka ketahui

tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya.

2. Kepercayaan atribut-manfaat

Kepercayaan atribut-manfaat merupakan persepsi konsumen tentang

seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan, atau memberikan manfaat

tertentu. Persepsi bahwa sebuah kendaraan yang dikendarai di tanah lapang

Atribut Manfaat

Objek

Kepercayaan
atribut manfaat

Kepercayaan
objek manfaat

Kepercayaan
atribut objek
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memberikan pandangan yang lebih baik tentang jalan merupakan kepercayaan

atribut-manfaaat.

3. Kepercayaan objek-manfaat

Kepercayaan yang ketiga dibentuk dengna menghubungkan objek

dengan manfaatnya. Kepercayaan objek-manfaat merupakan persepsi

konsumen tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu yang akan

memberikan manfaat tertentu. Jadi pada kendaraan sport serba guna

kepercayaan objek dan manfaat akan timbul karena dengan membelinya dan

akan memiliki pandangan yang sangat baik tentang jalanan.

2.2.5 Sikap Konsumen

Sikap (attitude) sebagai afeksi atau perasaan untuk atau terhadap sebuah

rangsangan (Mowen & Minor, 2002: 319). Menurut Allport dalam Sutisna (2002:

99) sikap adalah mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu

objek atau kelompok objek baik disengani atau tidak disenangi secara konsisten.

Menurut Peter dan Olson (1999: 130) sikap (attitude) merupakan evaluasi konsep

yang dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari

ketiga definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sikap merupakan evaluasi yang

timbul dari perasaan senang atau tidak senang seseorang secara konsisten terhadap

sebuah rangsangan.

Terdapat tiga mekanisme menjelaskan bagaimana sikap terbentuk secara

langsung:
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1. Pembelajaran perilaku. Sikap dapat diciptakan secara langsung melalui proses

pembelajaran perilaku melalui pengkondisian klasik, pengkondisian operant,

dan pembelajaran observasional.

2. Exposure nyata. Metode ini menciptakan perasaan positif konsumen adalah

mengekspos mereka pada sebuah rangsangan secara berulang.

3. Suasana hati. Suasana hati juga memiliki dampak langsung terhadap formasi

sikap konsumen. Apabila konsumen pada awalnya diekspos pada sebuah

objek, maka suasana hati mereka pada suatu saat akan mempengaruhi sikap

yang mereka bentuk terhadap objek.

2.2.6 Komponen pembentuk sikap

Terdapat tiga pembentuk komponen sikap yaitu komponen kognitif,

afektif, dan komponen perilaku atau konatif.

1. Komponen kognititif: berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang

didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek.

2. Komponen afektif: menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu

emosi yang berhubungan dengan objek.

3. Komponen perilaku atau konatif: melibatkan salah satu prodisposisi untuk

bertindak terhadap objek.
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Gambar 2.3.
Tiga Komponen Sikap

Sumber: ( Setiadi, 216: 2003)

Kepercayaan merek adalah komponen kognitif dari sikap, evaluasi merek

adalah komponen afektif atau perasaan, dan maksud untuk membeli adalah

komponen konatif atau tindakan. Hubungan antara tiga komponen itu

mengilustrasikan hierarki pengaruh keterlibatan tinggi yaitu kognitif (kepercayaan

merek) mempengaruhi afektif (evaluasi merek) dan afeksi mempengaruhi konatif

(perilaku/maksud untuk membeli). Jadi kesimpulannya kepercayaan

mempengaruhi evaluasi, dan maksud untuk membeli dipengaruhi oleh sikap

tehadap merek.

Komponen Afektif
(Evaluasi merek)

Komponen Konatif
(Maksud untuk membeli)

Komponen Kognitif
(Kepercayaan terhadap

merek)
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2.2.7 Fungsi Sikap

Kazt dalam Setiadi (2010: 141) mengklasifikasikan empat fungsi sikap

yaitu:

1. Fungsi Utilitarian

Merupakan fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan

dan hukuman. Di sini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap

produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau

kekecewaan.

2. Fungsi Ekspresi Nilai

Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan

didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan

merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya.

3. Fungsi Mempertahankan Ego

Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindungi diri

dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk

fungsi memperhankan ego.

4. Fungsi Pengetahuan

Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak

setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan dapat membantu

konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilah-milah

yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya.
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2.2.8 Karakteristik sikap

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya

dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian. Adapun

karakteristik dari sikap menurut Sumarwan (2011: 166) adalah sebagai berikut:

1. Sikap memiliki objek

Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan

objek, objek terebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan

pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan, media,

dan sebagainya. Jika kita ingin mengetahui sikap konsumen, maka kita harus

mendefinisikan secara jelas sikap konsumen terhadap apa.

2. Konsistensi sikap

Sikap adalah gambaran perasaan seseorang konsumen, dan perasaan

tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Karena itu, sikap memiliki

konsistensi dengan perilaku. Perilaku konsumen merupakan gambaran dari

sikapnya.

3. Sikap positif, negatif, dan netral

Seseorang mungkin menyukai sesuatu (sikap positif) dan tidak

menyukai sesuatu (sikap negatif) atau bahkan tidak memiliki sikap (sikap

netral). Sikap yang memiliki dimensi positif, negative dan netral sebagai

karakteristik valance dari sikap.

4. Intensitas sikap

Sikap seorang konsumen terhadap suatu merek produk akan bervariasi

tingkatannya, ada yang sangat menyukainya atau bahkan ada yang begitu
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sangat tidak menyukainya. Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat

kesukaan terhadap suatu produk, maka ia mengungkapkan intensitas sikapnya.

5. Resistensi sikap

Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa berubah.

Misalnya seseorang tidak menyukai tomat kemudian disarankan oleh dokter

untuk mengkonsumsi banyak tomat karena alasan kesehatan, mungkin

sikapnya akan mudah berubah.

6. Persistensi sikap

Persistensi adalah karakteristik sikap yang menggambarkkan bahwa

sikap akan berubah karena berlalunya waktu.

7. Keyakinan sikap

Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap

yang dimilikinya. Sikap seseorang konsumen terhadap agama yang dianutnya

akan memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi, sebaliknya sikap

seseorang terhadap adat kebiasaan mungkin akan memiliki tingkat keyakinan

yang lebih kecil.

2.2.9 Strategi Mengubah sikap (Sumarwan, 2011: 170)

Perubahan sikap penting dilakukan pada saat-saat tertentu ketika pemasar

memang harus melakukan perubahan sikap konsumen.

1. Kombinasi dari beberapa fungsi

Strategi untuk merubah sikap sering dilakukan dengan cara memaparkan

beberapa fungi sikap untuk menarik perhatian konsumen, sehingga mereka
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terdorong untuk mengubah sikapnya. Hal tersebut dilandasi oleh beragamnya

faktor yang menyebabkan seorang konsumen menyukai atau tidak menyukai

produk.

2. Mengasosiasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa

Peristiwa penting sering dimanfaatkan oleh para produsen untuk membangun

sikap positif terhadap produknya.

3. Memecahkan konflik dua sikap yang belawanan

Konsumen sering kali memiliki sikap yang berlawanan terhadap suatu produk.

Konsumen akan memandang positif terhadap produk susu karena baik untuk

tubuh tapi disisi lain susu memiliki lemak yang dapat menggemukkan badan.

Pemasar harus memecahkan dua sikap konsumen yang berbeda dengan

Strategi ini.

4. Mengubah evaluasi relative terhadap atribut

Suatu produk sering kali dikenal oleh kosumen karena popularitas atributnya

yang memiliki fungsi yang spesifik atau dikenal karena situasi pemakainya

yang khas.

5. Mengubah kepercayaan merek

Para produsen berkewajiban untuk selalu mengingatkan konsumen bahwa

produknya adalah produk yang lebih baik atau terbaik, sehingga konsumen

memiliki sikap positif yang permanen dan konsisten terhadap produk tersebut.

Salah satu cara untuk mengingatkan konsumen adalah dengan cara mengubah

persepsi atau sikap konsumen terhadap produknya.
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6. Menambah sebuah atribut produk

Strategi mengubah sikap konsumen bisa dilakukan dengan cara memberikan

atribut baru kepada produk. Atribut baru yang ada pada sebuah produk akan

memberikan citra positif kepada konsumen bahwa produk tersebut selalu

inovatif. Atribut baru juga bisa berfungsi sebagai manfaat utilitarian yang baru

atau manfaat tambahan ketika mengkonsumsi produk tersebut. Juga sebagai

diferensiasi produk.

7. Mengubah penilaian merek secara menyeluruh

Salah satu cara lain untuk mengubah sikap konsumen terhadap individu atau

merek adalah dengan membangun sikap positif secara keseluruhan terhadap

suatu merek adalah dengan membangun sikap positif secara keseluruhan

tehadap merek. Yang dimaksud secara keseluruhan adalah produsen tidak

secara khusus menyebutkan perubahan suatu atribut.

8. Mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing

Produsen sering menggunakan metode iklan perbandingan untuk menyatakan

bahwa mereknya lebih baik dari produk pesaing.

2.3.1 Model multiatribut fishbein

Teori-teori sikap mengemukakan bahwa sikap konsumen terhadap suatu

produk akan mempengaruhi perilaku atau tindakan konsumen terhadap produk

tersebut. Para pemasar berkepentingan berkepentingan untuk mengetahui sikap

konsumen terhdap produk yang dipasarkan, dan kemudian merumuskan strategi

untuk mempengaruhi sikap konsumen tersebut.



26

The Attitude-Toward-object model digunakan untuk mengukur sikap

konsumen terhadap sebuah produk/jasa atau berbagai merek produk. Model ini

secara singkat menyatakan bahwa sikap seorang konsumen terhadap suatu objek

tersebut. Model multi atribut menekankan adanya salience of attribute. Salience

artinya tingkat kepentingan yang diberikan konsumen kepada sebuah atribut.

Model fishbein mengemukakan tiga konsep utama.

1. Atribut (salient belief)

Salient belief adalah kepercayaan konsumen bahwa produk memiliki beberapa

atribut, sering disebut sebagai attribute-object belief.

2. Kepercayaan (belief)

Kepercayaan adalah kekuatan kepercayaan bahwa suatu produk memiliki

atribut tertentu. Konsumen akan mengungkapkan kepercayaan terhadap

beberapa atribut yang dimiliki suatu merek yang dievaluasinya, langkah ini

digambarkan oleh bi yang mengukur kepercayaan terhadap atribut yang

dimiliki oleh masing-masing merek. konsumen harus memperhatikan merek

dari suatu atribut ketika mengevaluasi atribut yang dimiliki oleh masing-

masing merek tersebut. (Sumarwan, 178: 2011).

3. Evaluasi atribut

Evaluasi adalah evaluasi baik atau buruknya suatu atribut yaitu

menggambarkan pentingnya suatu atribut bagi konsumen. Konsumen akan

mengidentifikasi atribut-atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh objek

tersebut. Konsumen belum memperhatikan merek dari suatu produk ketika

mengevaluasi tingkat kepentingan atribut tersebut. ei mengukur seberapa



27

senang persepsi konsumen terhadap atribut dan suatu produk (Sumarwan, 179:

2011).

Gambar 2.4
Model Multiatribut Fishbein

Sumber (Setiadi, 2003: 221)

Model multiatribut dapat diterjemahkan ke dalam persamaan matematika

sebagai berikut :

Ao = .
Ao = keseluruhan sikap terhadap objek

bi = kekuatan kepercayaan terhadap atribut I suatu objek kuat atau tidak

ei = evaluasi kebaikan atau kejelekan atribut I

n = jumlah kepercayaan

2.3.2 Peran sikap dalam pengembangan strategi pemasaran

Menurut Setiadi (2003: 142) Pengukuran sikap konsumen bagi pemasar

merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat

Evaluasi
Atribut (ei)

Pasta gigi
dengan
triclosan dan
fluoride baik
untuk
memelihara
kesehatan gigi
dan gusi

Kepercayaan
(bi)

Pepsodent
mampu
memelihara
kesehatan gigi
karena
mengandung
triclosan dan
flouride

Sikap terhadap objek
(Ao)

Saya menyukai pepsodent
karena mampu memelihara
gigi dan gusi agar tetap
kuat, tetapi Pepsodent
kurang memberikan
kesegaran mulut
dibandingkan dengan pasta
gigi lainnya. Walaupun
demikian saya tetap
mempunyai sikap positif
terhadap pepsodent
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mengidentifikasikan segmen manfaat, mengembangkan produk baru dan

memformulasikan serta evaluasi stratebgi promosional. Sikap konsumen terhadap

suatu produk dapat bervariasi bergantung pada apa orientasinya. Berkenaan

dengan sikap ini, pemasar dapat mengidentifikasikan konsumen. Missal produk

mobil dapat disegmentasikan berdasarkan kriteria ekonomis, performansi, dan

segmen mobil mewah. Segmentasi manfaat merupakan hal yang sangat mendasar

untuk membidik konsumen, karena manfaat yang diinginkan akan mempengaruhi

sikap dan perilaku merek terhadap merek.

Pemahaman sikap konsumen merupakan hal yang sangat krusial.

Pengembangan produk dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sikap

konsumen . mengukur sikap konsumen dapat dilakukan dengan cara menyebarkan

kuesioner kepada kelompok konsumen sasaran yang sebelumnya telah

diidentifikasi. Dengan mendasarkan pada sikap dan penilaian segmen konsumen

itulah pengembangan produk dilakukan. Sikap konsumen merupakan hal yang

sangat penting dalam pengembangan strategi promosi. Iklan yang dirancang bisa

dengan menampilkan orang yang super sibuk dengna setumpuk masalah dan

pekerjaan misalnya dan ketika menggunakan laptop merek tertentu, persoalan dan

pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cepat dan baik.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka teoritis merupakan fondasi dimana seluruh proyek penelitian

didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan,

dan dielaborasikan secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi
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masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan

survei leteratur (Sekaran, 128:2006). Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

menghubungkan sikap konsumen dengan variabel yang berupa atribut produk

yang tertera pada gambar 2.5.

Gambar 2.5.
Hubungan sikap konsumen terhadap atribut produk

Sumber : Kotler, Mowen Minor

3. Label (X3)
X3.1 Identifikasi tanda produk
X3.2 Menggambarkan
X3.3 Mempromosikan

4. Kualitas (X4)
X4.1 Kualitas kinerja
X4.2 Kualitas kesesuaian

5. Fitur (X5)
X5.1 Pelengkap
X5.2 Keistimewaan produk

1. Merek (X1)
X1.1 Identifikasi nama merek
X1.2 Citra merek
X1.3 Karakterisasi
X1.4 Hedonistik

2. Kemasan Produk (X2)
X2.1 Identifikasi warna kemasan
X2.2 Memberikan informasi
X2.3 Perlindungan produk
X2.4 Membantu konsumsi produk

Sikap
Konsumen

(Y)

Atribut Produk (X)
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Pada kerangka pikir Gambar 2.5 merujuk pada atribut produk dengan

dimensi yang berasal dari teorinya Kotler dan Amstrong dan sikap konsumen

pada Mowen & Minor. Atribut produk dan sikap konsumen menunjukkan

hubungan dua variabel yang menjadi dasar dari terbentuknya sikap konsumen

terhadap objek yang berupa atribut produk.
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