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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu digunakan untuk membantu penelitian 

yang akan dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu yang digunakan, pertama  

adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim (2006) yang menunjukkan 

bahwa pengetahuan produk konsumen dalam membuat keputusan pembelian  

laptop accer di Desa Cibunar adalah baik, dengan presentase keseluruhan 

variabel sebesar 73%, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa rendahnya 

pengetahuan produk konsumen akan berdampak pada rendahnnya pengetahuan 

konsumen dalam melakukan suatu pengenalan, analisis maupun kemampuan 

logis untuk mendapatkan suatu produk. Makin rendah pengetahuan konsumen, 

makin sedikit keinginannya untuk melakukan suatu pembelian. Karena semua 

informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, 

pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa, serta informasi yang 

berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen itu diperlukan oleh 

konsumen, hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan produk konsumen 

adalah faktor yang paling besar pengaruhnya dalam melakukan suatu 

pembelian. 

Kedua adalah penelitian yang dilakukan Handy Noviyarto (2010), hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan konsumen tentang  

produk berdasarkan variabel model/ciri produk  dengan t hitung sebesar 3,608 
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memiliki pengaruh paling besar/dominan/signifikan terhadap keputusan 

pembelian paket layanan data unlimited CDMA di DKI Jakarta.  

Dan yang ketiga adalah penelitian Dian Wahyuningsih (2006), hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen tentang produk Hp 

merek nokia adalah baik, dengan nilai presentase pada masing-masing variabel 

pengetahuan konsumen sebagai berikut: ciri produk sebesar 63%, pengalaman 

sebesar 69%, kelebihan sebesar 71%, pendapat pribadi sebesar 77% dan 

perilaku sebesar 79% . 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, peneliti 

dapat mengambil persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang. Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel 2.1, yaitu : 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan PenelitianTerdahulu dan Penelitian 

Sekarang 

Nama Peneliti / 
Tahun, 

Universitas 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis 

Data 

Hasil 

Penelitian Terdahulu  
Abdul Hakim/ 
2006, Institut 
Pertanian 
Bogor 

Analisis 
pengetahuan 
produk 
dalam 
membuat 
keputusan 
pembelian 
laptop accer 
di desa 
Cibunar 
Kec.Parung 
Panjang 
Kab.Bogor 

kelas  
produk, 
bentuk 
produk 
merek,dan 
model. 

Deskriptif
, dan 
Perhitung
an chi- 
 Kuadrat. 
 
 
. 

Hasil penelitian 
terdahulu 
menunjukan bahwa 
pengetahuan produk 
yang mencakup kelas 
produk,bentuk, 
merek,model/ciri 
dalam membuat 
keputusan pembelian 
laptop accer adalah 
baik dengan 
presentase 
keseluruhan variabel 
sebesar 73% 
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Nama Peneliti 
/ Tahun, 

Universitas 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis 

Data 

Hasil 

Penelitian Terdahulu 
Handy 
Noviyarto/201
0, Universitas 
Mercu Buana 

Pengaruh 
Pengetahuan 
konsumen 
tentang 
Produk 
Mobile 
Internet 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Paket 
Layanan 
Data 
Unlimited 
Internet 
CDMA di 
DKI Jakarta 

kelas  
produk, 
bentuk 
produk 
merek,dan 
model 

Metode 
Analisis 
Kuantitati
f, dengan 
perhitung
an regresi 
berganda 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
variabel model/ciri 
produk (X4)  dengan 
t hitung sebesar 
3,608 memiliki 
pengaruh paling 
besar/dominan/signif
ikan dalam 
keputusan pembelian 
paket layanan data 
unlimited internet 
CDMA di 
DKIJakarta (dapat 
dibuktikan). 

Dian 
Wahyuningsih/
2006, 
Universitas 
Erlangga 

Analisis 
pengetahuan 
konsumen 
tentang 
Produk 
dalam 
pembelian 
handphone 
merek Nokia 

Pengetahuan 
obyektif dan 
pengetahuan 
subyektif 

Analisis 
kuantitatif 
dengan 
tabulasi 
frekuensi.  

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pengetahuan 
konsumen tentang 
Hp merek Nokia 
adalah baik.  
Dengan nilai 
presentase pada 
masing-masing 
variabel yaitu: ciri 
produk 
63%,pengalaman 
69%,kelebihan71%,p
endapat pribadi 
77%,dan perilaku 
79%. 

Penelitian Sekarang 
Erin 
Syafa’atin/  
2013, 
Universitas 
Muhammadiya
h Malang 

Analisis 
Pengetahuan 
Konsumen 
Tentang Ikan 
Asin Produk 
Mbok Ama 
di desa 
Warulor 
Kec.Paciran 
Kab.Lamong
an 

Pengetahuan 
obyektif dan 
pengetahuan 
subyektif 

Diskriptif, 
tehnik 
Analisa 
data  
Rentang 
Skala,  
Distribusi 
Frekuensi  
 

Pengetahuan 
konsumen tentang 
produk ikan asin 
Mbok Ama adalah 
baik, dengan nilai 
rata-rata dari 
keseluruhan variabel 
sebesar 0,77 atau 
77% 
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B. Tinjauan Teori  

1. Pengertian Perilaku Konsumen  

 a. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen, dimana 

mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Focus dari 

perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk 

menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk 

mengkonsumsi suatu barang. Dari pengertian perilaku konsumen, ada dua 

elemen penting yaitu elemen proses pengambilan keputusan dan elemen 

kegiatan secara fisik. Kedua elemen tersebut melibatkan individu dalam 

menilai, mendapatkan serta menggunakan barang dan jasa. Konsumen 

membeli barang dan jasa adalah untuk mendapatkan manfaat dari barang 

dan jasa tersebut. Jadi perilaku konsumen tidak hanya mempelajari apa 

yang dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen saja, tetapi juga dimana, 

bagaimana kebiasaan dan dalam kondisi macam apa produk dan jasa yang 

dibeli. 

b. Manfaat Perilaku Konsumen 

Peran perilaku konsumen sangat beragam tergantung pada 

pemanfaat atau pengguna (stakeholder). Secara umum terdapat dua 

kelompok pemanfaat: yaitu kelompok peneliti (riset) dan kelompok yang 

berorientasi implementasi (Peter dan Olson, 1999). Pemanfaat yang 

tergolong dalam kelompok kedua meliputi: organisasi pemasaran 
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(pemasar maupun produsen), lembaga pendidikan dan perlindungan 

konsumen, organisasi pemerintah dan politik, serta konsumen (Peter dan 

Olson, 1999 dan Sumarwan, 2004).   

2. Pengertian Produk  

 a. Produk   

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan (Irawan & Bayu Swastha, 

Manajemen Pemasaran Modern,2000). Selain itu, produk juga dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi yang dijabarkan oleh produsen melalui 

produksinya (Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, 1997). 

b. Tingkatan Produk 

Philip Kotler dalam bukunya Manajemen pemasaran jilid 2 

(2002: 449) menerangkan mengenai tingkatan produk, dimana produk 

dapat dikategorikan kedalam lima tingkatan, yaitu: 

a) Manfaat Inti (Core Benefit)  

Manfaat inti merupakan tingkatan yang paling dasar dari 

tingkatan produk dan berisikan manfaat atau jasa inti yang sebenarnya 

dibeli oleh konsumen. Misalnya seorang tamu hotel membeli “istirahat 

dan tidur”. 

b) Produk Generik (Generic Product)  

Produk generik merupakan manfaat umum yang diperoleh para 

konsumen dari produk yang dikonsumsinya. Misalnya sebuah kamar 
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hotel merupakan sebuah produk yang mempunyai kamar-kamar untuk 

disewakan kepada tamunya. Jadi hotel tersebut memberikan manfaat 

umum kepada konsumen dari sewa kamarnya. 

c) Produk Yang Diharapkan (Expected Product) 

Yaitu serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan 

oleh pembeli ketika membeli produk tersebut. Misalnya tamu hotel dapat 

mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu baca dan 

ketenangan. 

d) Tambahan Produk (Augmented Product)  

Adalah adanya manfaat tambahan yang ditawarkan untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Misalnya suatu hotel 

meningkatkan produknya dengan menyertakan pesawat televisi dengan 

alat pengendali jarak jauh, bunga segar, makanan dan pelayanan kamar 

yang baik, dan sebagainya. 

e) Produk Potensial (Potential Product) 

Merupakan produk yang secara potensial mempunyai manfaat 

untuk dikonsumsi (mencakup semua peningkatan transformasi yang pada 

akhirnya akan dialami oleh produk tersebut dimasa depan). Misalnya 

perusahaan secara agresif mencari berbagai cara baru untuk memuaskan 

pelanggan dan membedakan tawarannya dengan cara kemunculan hotel 

yang seluruhnya berkamar suite dimana tamu menempati kamar yang 

baru itu. 
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c. Klasifikasi Produk 

Menurut Philip Kotler dalam buku manajemen pemasaran 

menyatakan bahwa berdasarkan konsumen yang menggunakannya, 

produk dibedakan menjadi dua kategori yaitu produk konsumen 

(consumer product) dan produk industri (industrial product). Secara luas 

yang didefinisikan secara luas produk juga meliputi sesuatu yang dapat 

dipasarkan seperti pengalaman, orgnisasi, orang tempat , dan ide. 

Philip Kotler  dalam bukunya Manajemen Pemasaran jilid 2 

(2002 : 449), mengklasifikasikan produk berdasarkan daya tahan dan 

keberwujudan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : 

a) Barang tidak tahan lama  

Adalah produk yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam 

satu atau beberapa kali, misalnya garam, pasta gigi, makanan kaleng, dll. 

Barang ini dikonsumsi dengan cepat dan sering dibeli. 

b) Barang tahan lama 

Merupakan produk yang berwujud yang biasanya bisa bertahan 

lama dengan pemakaian yang relatif banyak. Misalnya mobil, komputer, 

pakaian, mesin cuci, dll. 

c) Jasa 

Adalah kegiatan, manfaat, atau kepuasan, yang ditawarkan, untuk 

dijual, misalnya bengkel kendaraan, biro jasa, kursus- kursus, dll.. Jadi 

jasa terdiri atas aktifitas, benefit, dan satisfication karena jasa tidak 

berwujud, sulit dipisahkan, bervariasi, dan tidak tahan lama, maka 
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umumnya diperlukan lebih banyak pengawasan mutu, tingkat 

kepercayaan sangat tinggi dan kesesuaian. 

 3.  Pengertian Pengetahuan Konsumen  

   a. Pengetahuan 

Pengetahuan dapat diartikan sebagai reaksi dari manusia atas 

rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan objek dengan indera 

dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan sebuah objek tertentu (Pudjawidjaya,1983;322). Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008;1377) pengetahuan yang dikaitkan 

dengan segala sesuatu yang diketahui banyak berhubungan dengan proses 

belajar. Menurut Engel et al (1994;31) pengetahuan didefinisikan sebagai 

informasi yang disimpan dalam ingatan. Himpunan dari bagian informasi 

total yang relevan dengan fungsi konsumen dalam pasar disebut 

pengetahuan konsumen. 

b. Pengetahuan Konsumen   

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, pengetahuan 

lainnya yang terkait dengan produk dan jasa, serta informasi yang 

berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan 

konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Ada 3 kategori 

pengetahuan  konsumen menurut Mowen dan Minor (1995;225) dalam  

Sumarwan (2004): 
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a) Pengetahuan obyektif 

Yaitu informasi yang benar mengenai   kelas produk yang disimpan 

dalam ingatan konsumen. Artinya bahwa pengetahuan obyektif  

merupakan pengetahuan yang tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau 

golongan dalam mengambil keputusan mengenai suatu produk. 

Keberhasilan pengetahuan membuat banyak orang memandangnya sebagai 

model ideal ilmu yang akan tersimpan dalam memori seorang konsumen 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian nantinya.  

Dalam pengetahuan obyektif seseorang akan mendasarkan diri 

pada pengalaman yang didapat lewat indera tentang: 

a. Produk, yang mencakup ciri atau karakteristik produk yang 

mengungkapkan tentang ciri apa yang terdapat pada produk, manfaat 

produk yang mengungkapkan apa yang bisa didapat dari produk itu, dan 

nilai dari suatu produk yang mengungkapkan apa yang bisa kita rasakan 

dengan produk tersebut. 

b. Pembelian, yaitu informasi yang mengarahkan seseorang untuk membeli 

produk, ingatan ini  seseorang mendasarkan diri pada suatu 

pengalamannya yang meliputi apa yang konsumen ketahui tentang 

harga dari produk serta kualitasnya. 

c. Pemakaian atau pengkonsumsian, yaitu informasi yang mengarahkan 

seseorang untuk mengkonsumsi produk.  Ingatan ini meliputi apa yang 

dapat seseorang ungkapkan tentang kelebihan atau keunggulan dari 

suatu produk yang pernah dikonsumsi. Maka yang terjadi adalah 



15 

 

15 

 

pendekatan pada suatu objek yang dilakukan lewat cara objek tersebut 

memberi pengetahuan kepada konsumen, yang akan tersimpan dalam 

ingatan (Mowen dan Minor;229).  

Dengan demikian, fakta yang konkrit dapat dihasilkan dan diuji 

cobakan kebenarannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Untuk mendapatkan pengetahuan obyektif, seorang konsumen harus 

memiliki pengetahuan yang sehat, artinya pengetahuan yang berhubungan 

dengan inteligensi, inteligensi yaitu kemampuan untuk berpikir secara 

jernih yang didalamnya tidak terlibat emosi pribadi, pendapat, prasangka 

atau kecenderungan pribadi, dan memiliki pengalaman yang banyak 

tentang suatu produk.  

Pengukuran dalam pengetahuan obyektif dilakukan dengan cara 

mengetahui apa yang benar-benar sudah disimpan konsumen didalam 

ingatan. Pengukuran dari pengetahuan obyektif ini adalah ingatan 

seseorang tentang produk, pembelian dan pengkonsumsian/pemakaian  

(Mowen dan Minor;229) . 

b) Pengetahuan subyektif 

Yaitu persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang 

dia ketahui mengenai kelas produk. Artinya bahwa suatu pengetahuan atau 

pandangan yang memihak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau 

golongan, perilaku, dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melingkupinya. 

Dalam pengetahuan konsumen terhadap suatu produk unsur ini merupakan 

banyak terdapat dalam mempengaruhi proses pembelian.      
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Konsumen dalam mengungkapkan faktanya membutuhkan 

interpretasi melibatkan pribadi atau subyek. Selain yang diinterpretasikan 

adalah peristiwa masa lalu yang sudah ditinggalkan. Sekalipun masih ada 

itu hanya ada dalam pikiran konsumen. Dimana objek tidak lagi 

dipandang/dinilai sebagaimana seharusnya tetapi dipandang sebagai 

"kreasi",  khususnya tentang suatu produk baik dilihat dari kesan maupun 

keakraban konsumen dengan produk tersebut. 

Walaupun demikian bahwa pengetahuan subyektif tidak selalu 

mutunya lebih rendah dari pengetahuan lainnya. Artinya, dari penjelasan 

ini bahwa pengetahuan subyektif diperbolehkan selama tidak mengandung 

konsekuensi yang tidak lagi real sebagai objektif khususnya mengenai 

tingkat pengetahuan produk yang dimiliki konsumen. 

Dalam pengetahuan subyektif seseorang akan mendasarkan diri 

pada: 

a. Kesan : kesan yang didapat lewat indera pada suatu produk  mencakup 

pendapat pribadi, yang mengungkapkan tentang pandangan subyektif 

seseorang terhadap suatu produk. 

b. Keakraban: keakraban yang didapat lewat indera pada suatu produk 

mencakup perilaku, dimana perilaku ini terdiri dari manfaat, status 

kesetiaan, dan sikap seseorang terhadap suatu produk. 

Pengukuran dalam pengetahuan subyektif  dilakukan dengan cara 

pengukuran yang mengambil persepsi atau kesan konsumen mengenai 

pendapat pribadi pada banyaknya pengetahuan mereka sendiri. Pada 
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dasarnya, konsumen diminta untuk menilai diri mereka sendiri berkenaan 

dengan perilaku atau keakraban mereka. Pengukuran pengetahuan 

subjektif berpusat di sekitar kesan konsumen mengenai pengetahuan total 

tentang suatu produk dan keakraban konsumen dengan produk tersebut 

(Mowen dan Minor;229).    

c) Informasi mengenai pengetahuan lainnya. 

Artinya bahwa konsumen selain harus memiliki pengetahuan 

obyektif tentang informasi suatu produk yang disimpan dalam ingatan dan 

pengetahuan subjektif tentang seberapa banyak pengetahuan produk yang 

dimiliki, konsumen harus mempunyai pengetahuan lainnya diluar 

pengetahuan obyektif dan subyektif tersebut. Alasannya jika konsumen 

memiliki pengetahuan produk yang lebih maka konsumen akan lebih 

mudah dalam membuat keputusan pembelian terhadap suatu produk yang 

lebih baik daripada konsumen yang memiliki pengetahuan produk yang 

lebih rendah. 

Konsumen dengan pengetahuan produk yang tinggi akan 

mempercayakan petunjuk intrinsik untuk menentukan penilaian tentang 

produk karena mengetahui pentingnya informasi produk yang akan 

mempermudah dalam keputusan pembelian. 

Pengukuran dalam informasi mengenai pengetahuan lainnya adalah 

pertimbangan diberikan pada metode alternatif untuk pengetahuan, 

walaupun tentu saja berhubungan dengan pengetahuan tidak harus 
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memberikan indikasi yang akurat mengenai beberapa persisnya informasi 

yang dimiliki konsumen.  

Sementara itu, Engel et al (1995;171) dalam Sumarwan (2004) 

membagi pengetahuan konsumen ke dalam tiga macam yaitu : 

a) Pengetahuan Produk. 

Didefinisikan sebagai kumpulan berbagai macam informasi 

mengenai suatu produk, yang terdiri dari kategori produk, merek, atribut 

atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan produk.  

Pengukuran dasar dari pengetahuan produk adalah banyaknya 

informasi tentang suatu produk yang disimpan dalam ingatan konsumen. 

b) Pengetahuan pembelian. 

Didefinisikan sebagai bermacam  informasi yang dimiliki 

konsumen yang berhubungan erat dengan bagaimana cara memproleh 

produk tersebut yang terdiri dari pengetahuan tentang toko, lokasi didalam 

toko, dan penempatan produk yang sebenarnya didalam toko. 

Pengukuran dasar dari pengetahuan pembelian indikatornya 

melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang dimana dan 

kapan produk tersebut dibeli. 

c) Pengetahuan pemakaian. 

Artinya Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen 

jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. 

Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan 
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kepuasan yang tinggi kepada konsumen maka konsumen harus bisa 

menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar.  

Kesalahan yang dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan 

suatu produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik. Ini 

akan menyebabkan konsumen kecewa, padahal kesalahan terletak pada 

diri konsumen. Produsen tidak menginginkan konsumen menghadapi hal 

tersebut, karena itu produsen sangat berkepentingan untuk memberitahu 

konsumen bagaimana cara menggunakan produknya dengan benar. 

Pengukuran  dasar dari pengetahuan pemakaian adalah bagaimana 

suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-benar 

menggunakan produk tersebut. 

c.  Pengetahuan Produk  

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi 

mengenai  produk (Sumarwan, 2002). Sedangkan menurut Engel et al 

(1992;317), menyatakan bahwa pengetahuan produk adalah gabungan dari 

banyak jenis informasi mengenai suatu produk yang berbeda. Dengan 

mempelajari pengetahuan produk maka kita akan mengetahui tingkat 

pengetahuan produk dan jenis pengetahuan produk konsumen yang akan 

membantu konsumen dalam pembelian suatu produk. 

d.  Tingkat Pengetahuan Produk 

Konsumen memiliki tingkatan pengetahuan produk (levels of 

product knowlegde) yang berbeda, yang dapat dipergunakan dalam 

menerjemahkan informasi baru dan membuat pilihan pembelian. 
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Tingkatan pengetahuan dibentuk ketika seseorang mengkombinasikan 

beberapa konsep arti kedalam kategori pengetahuan yang lebih besar dan 

lebih abstrak. Tidak ada satupun tingkatan yang mewakili seluruh arti yang 

mungkin dari suatu objek, kejadian, atau perilaku. Setiap tingkatan arti 

berguna untuk suatu tujuan tertentu, tapi tidak semua tujuan. Konsumen 

dapat memiliki empat tingkat pengetahuan produk yang terdiri dari : 

a) Kelas produk, artinya tingkatan pengetahuan produk yang paling luas dan 

lengkap yang dapat terdiri dari beberapa bentuk produk (termasuk merek 

dan model dalam kategori tersebut). 

b) Bentuk produk, artinya kategori lebih luas yang memasukkan beberapa 

merek yang memiliki kemiripan dalam berbagai hal penting. 

c) Merek, artinya sebagian besar startegi pemasaran berorientasi pada merek 

dengan tujuan membuat konsumen mengenal suatu merek, mengajar 

mereka tentang suatu merek, dan mempengaruhi mereka agar membeli 

merek tersebut. 

d) Model/ ciri, artinya tingkatan pengetahuan produk yang lebih rendah dari 

merek. Model adalah contoh spesifik dari suatu merek yang memiliki satu 

atau lebih ciri produk yang unik. 

e.  Jenis pengetahuan produk konsumen 

Para pemasar perlu memahami bagaimana konsumen 

mengorganisasi pengetahuan produk mereka dalam konteks perbedaan 

tingkatan, karena konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang 

berbeda untuk setiap tingkatan pengetahuan. Konsumen dapat memiliki 
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jenis pengetahuan produk yang nantinya akan membantu konsumen dalam 

proses pembelian suatu produk. 

Menurut Engel et al, (1992;317), jenis pengetahuan produk 

konsumen  mencakup: 

a) Kesadaran akan kategori dan merek produk didalam kategori produk, yaitu 

rancangan yang lazim untuk menilai kesadaran merek adalah ukuran 

kesadaran”puncak pikiran”. Merek yang akrab dengan konsumen 

merupakan perangkat kesadaran (awareness set). 

b) Terminologi produk, yaitu pemeriksaan pengetahuan konsumen mengenai 

sifat objek, dikenal sebagai analisis citra (image analysis). Satu ancangan 

terhadap analisis citra berupa permintaan kepada konsumen untuk menilai 

produk pada serangkaian skala yang menggambarkan sifat minat. Secara 

khas, sifat ini diekspresikan dalam bentuk atribut atau manfaat produk. 

c) Atribut atau ciri produk, konsumen melihat suatu produk berdasarkan 

kepada karakteristik atau ciri atau atribut dari produk tersebut. 

d) Kepercayaan tentang kategori produk secara umum dan mengenai merek 

secara spesifik. Pemasar harus siaga terhadap ketidakakuratan didalam 

pengetahuan konsumen. Sangat lazim untuk mendapatkan bahwa 

konsumen memiliki kepercayaan keliru yang menimbulkan penghalang 

yang berarti bagi keberhasilan. 

Sedangkan menurut Peter & Olson (1999;70), jenis pengetahuan 

produk konsumen mencakup : 
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a) Pengetahuan atribut (ciri ) produk . 

Pengetahuan dimana konsumen melihat suatu produk berdasarkan 

kepada karakteristik atau ciri atau atribut dari produk tersebut. Atribut 

suatu produk dibedakan menjadi atribut fisik dan atribut abstrak.  Atribut 

fisik menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk, misalnya ukuran.  

Atribut abstrak menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk 

berdasarkan persepsi konsumen, misalnya kualitas suatu produk. 

b) Pengetahuan manfaat produk .  

Pengetahuan tentang manfaat produk, pengetahuan tentang manfaat 

produk penting bagi konsumen karena pengetahuan ini akan 

mempengaruhi keputusan pembeliannya, sehingga pemasar perlu 

menyampaikan informasi mengenai apa manfaat produk bagi konsumen.  

Manfaat suatu produk dibedakan menjadi dua manfaat 

(konsekuensi) yaitu manfaat fungsional yaitu dampak tak nyata dari 

penggunaan suatu produk seperti : minuman teh sosro akan 

menghilangkan rasa haus, dan manfaat psikososial yaitu mengacu pada 

dampak psikologis dan sosial dari penggunaan suatu produk, aspek 

psikologis (perasaan, emosi, dan mood) dan aspek sosial (persepsi 

konsumen terhadap bagaimana pandangan orang lain yang dirasakan 

konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk). 
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c) Pengetahuan tentang nilai kepuasan yang diberikan produk bagi 

konsumen.  

Konsumen yang memiliki manfaat pengetahuan tentang nilai 

pribadi dan simbolis yang dapat dipenuhi atau dipuaskan oleh suatu 

produk atau merek. Nilai (values) adalah sasaran hidup yang luas dari 

masyarakat. 

Adapun nilai diklasifikasikan menjadi dua kategori nilai yaitu 

instrumental dan terminal. Nilai instrumental (instrumental values) adalah 

pola perilaku atau cara bertindak yang diinginkan ( bersenang-senang, 

percaya diri dll). Sedangkan nilai terminal (terminal values) adalah status 

keberadaan yang diinginkan atau status psikologis yang luas (berhasil, 

bahagia dll), sebagai contoh: 

 

  Rasanya enak 
Perangkat 
Ciri  

 Warna yang 
nampak segar 

  Tidak berbau amis 
  Memenuhi 

kebutuhan protein 
Perangkat 
Manfaat    

 Memenuhi 
kebutuhan zat 
kapur 

  Membantu 
pertumbuhan otak 

  Tidak berbahan 
kimia 

Perangkat  Sehat 
Nilai   Meningkatkan 

kecerdasan otak 
 

 

 



24 

 

24 

 

C. Kerangka Pikir  

 

    

    

 

 

Dilihat dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa 

Pengetahuan konsumen tentang produk pada dasarnya ditentukan oleh 

tingkat keinginan konsumen terhadap produk. Konsumen dengan 

pengetahuan obyektifnya,  memiliki informasi yang benar mengenai  produk 

yang disimpan dalam ingatan konsumen, sehinggah konsumen memiliki 

ingatan yang lebih baik, pengenalan, analisis, serta kemampuan logis 

terhadap ciri, manfaat, nilai, pengalaman, maupun kelebihan suatu produk.  

Konsumen dengan pengetahuan subyektifnya, akan mempercayakan 

petunjuk intrinsik untuk menentukan penilaian tentang produk karena 

mengetahui pentingnya informasi produk sesuai persepsi atau pendapat 

pribadi dan perilaku konsumen. Tingkat pengetahuan konsumen tentang 

suatu produk akan mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk. 

Berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang relevan maka dapat didiskripsikan  bahwa  pengetahuan 

konsumen tentang produk yang mencakup pengetahuan obyektif dan 

pengetahuan subyektif  itu penting dimiliki konsumen agar memudahkan 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. 

Pengetahuan 
konsumen tentang 

produk 

 

Obyektif 

 

Subyektif 


