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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

E. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama yang dijadikan landasan adalah 

Soraya Ningrum (2006) dengan judul “Analisis persepsi, konsumsi, dan 

kepuasan terhadap minuman isotonik pada atlet bola basket (studi pada 

mahasiswa umm)”. Variabel dalam penelitian ini adalah kandungan gizi 

tertulis jelas, komposisi bahan tertulis jelas, harga, mudah didapat, praktis, 

kemasan mudah dibawa, aroma dan rasa. Sedangkan faktor rasa 

merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam 

membeli minuman isotonik.Alat analisis yang digunakan yaitu korelasi 

sperman dan chi square. Penelitian terdahulu yang kedua adalah Sutrisno 

Badri (2008) dengan judul “Pendekatan Prilaku Konsumen Untuk 

Mengetahui Peta Persepsi Produk dan Strategi Pemasaran (studi kasus 

pada produk minuman isotonik di Palembang)” Variabel yang digunakan 

yaitu rasa, promosi, praktis, kemasan, kemudahan, harga, menghilangkan 

dahaga, aneka isi dan prestis. Sedangkan Faktor harga merupakan faktor 

utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli minuman 

isotonik.Alat analisis yang digunakan adalah principal componen analysis, 

uji peringkat bertanda wilcoxon, dan analisis faktor.  

Penelitian sekarang yang berjudul “Analis Persepsi Konsumen 

Mengenai Atribut Produk Minuman Isotonik Pokari Sweat, Mizone, dan 
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Vitazone”. Variabel yang digunakan adalah merek, kemasan, ukuran, rasa, 

harga, aroma, dan warna. Alat analisis yang digunakan adalah rentang 

skala. Diantara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki 

beberapa perbedaan dan persamaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama/Tahun Judul Alat Analisis Tujuan Penelitian 

Soraya 

Ningrum 

(2006) 

analisis persepsi, 

konsumsi, dan 

kepuasan 

terhadap 

minuman 

isotonik pada 

atlet bola basket 

(studi pada 

mahasiswa umm) 

Alat analisis 

yang digunakan 

yaitu korelasi 

sperman, chi 

square 

Untuk mengetahui persepsi 

atlet bola basket terhadap 

minuman isotonik, dan 

karakteristik produk 

minuman isotonik yang 

beredar dipasaran. 

Sutisno Badri  

(2008) 

Pedndekatan 

prilaku 

konsumen untuk 

menentukan peta 

persepsi produk 

dan strategi 

pemasaran (studi 

kasus pada 

produk minuman 

isotonik di 

Palembang) 

Alat analisis 

yang digunakan 

adalah principal 

componen 

analysis, uji 

peringkat 

bertanda 

wilcoxon, 

analisis faktor 

Untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor prilaku 

konsumen dalam memilih 

produk minuman . faktor -

faktor yang ditemukan ini 

digunakan untuk 

menentukan peta persepsi 

produk dan 

memformulasikan strategi 

pemasaran. 

Raudhatul 

Jannah  

(2013) 

 “Analisis peta 

persepsi 

konsumen 

mengenai atribut 

produk minuman 

isotonik Pocari 

Sweat, Mizone, 

dan Vitazone “ 

Alat analisis 

yang digunakan 

adalah rentang 

skala 

Untuk mengetahui persepsi 

konsumen mengenai atribut 

produk minuman isotonik 

Pocari Sweat, Mizone, dan 

Vitazone. 

 

 Sumber: Soraya. N (2006) dan Sutisno. B (2008) 
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Dari tabel 2.1 diatas menjelaskan bahwa penelitian saat ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, 

yaitu produk minuman isotonik. Perbedaan penelitian terdahulu pertama 

dan kedua dengan saat ini adalah pada alatanalisis. Pada penelitian 

terdahulu pertama, menggunakan alat analisis Principal Componen 

Analysis dan Uji peringkat bertanda wilcoxon, penelitian terdahulu kedua 

menggunakan alat analisis Korelasi Spearman dan Chi square  sedangkan 

pada penelitian saat ini menggunakan rentang skala. 

F. LandasanTeori 

1. Persepsi  

Menurut Amirullah (2002 : 42) persepsi dapat diartikan sebagai 

proses dimana individu memilih, mengelola, dan menginterpretasikan 

stimulus kedalam bentuk arti dan gambar.  Atau juga dapat dikatakan 

bahwa persepsi adalah bagaimana orang memandang lingkungan 

disekitarnya.  

Menurut Nugroho (2010 : 87) persepsi merupakan proses 

bagaimana stimulus-stimulus diseleksi, diorganisasikan, dan 

diinterpretasikan. Sedangkan menurut Suprapti (2010 : 68) persepsi 

merupakan sebuah proses yang dilalui seseorang individu untuk 

memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretsaikan stimulus 

kedalam sebuah gambar tentang dunia, yang memiliki arti atau makna 

dan bersifat koheren. 
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses bagaimana seseorang individu menyeleksi, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan informasi dan 

pengalaman-pengalaman yang ada dan menafsirkannya untuk 

menciptakan gambaran keseluruhan yang bearti, dapat dilihat pada 

gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 

Gambaran Umum Terbentuknya Persepsi 

Sensori Stimuli penerima Stimuli 

Pandangan   mata  

Suara   Telinga 

Bau   Hidung 

Rasa   Mulut 

Tekstur   Kulit 

                Sumber : Solomon (2007)  

 

Gambar 2.2 diatas menunjukkan bahwa seseorang yang terpapar 

oleh berbagai pesan yang diterimanya melalui penerima stimulus akan 

memilih pesan-pesan tersebut untuk diberi perhatian. Selanjutnya 

pesan-pesan itu diartikan atau diinterpretasikan sesuai dengan 

perhatian, pengalaman, dan keinginannya sehingga makna yang 

diterima mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pengirim 

pesan. 

Respon orang-orang sensori terhadap stimulus, yang sifatnya 

segera dan langsung, disebut dengan sensasi. Studi tentang persepsi 

menekankan pada apa yang diberikan atau ditambahkan oleh seseorang 

interpret

asi 

Paparan Perhatian 
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(konsumen) terhadap bahan atau masukan sensasi itu untuk 

memperoleh maknanya.  

a. Proses Persepsi 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa persepsi merupakan 

proses yang terdiri dari seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap 

stimulus. Proses stimulus terdiri atas (Nugroho, 2010 : 98-103). 

1. Seleksi Perseptual  

Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan 

memilih berdasarkan pada psikologikal set yang dimiliki. 

Psikologikal set, yaitu berbagai informasi yang ada dalam 

memori konsumen. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih 

dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari konsumen. Oleh 

karena itu, dua proses yang termasuk kedalam definisi seleksi 

adalah: 

a. Perhatian (attention) 

b. Persepsi selektif (selektif perception) 

Perhatian yang dilakukan oleh konsumen dapat terjadi 

secara sengaja atau tidak sengaja. Perhatian yang dilakukan 

secara sengaja disebut juga sebagai voluntary attention 

yaitu terjadi ketika konsumen secara aktif mencari 

informasi yang mempunyai relevansi pribadi. Persepsi 

selektif terjadi ketika konsumen melakukan voluntary 

attention. Ketika konsumen mempunyai keterlibatan yang 
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tinggi terhadapa suatu produk, maka pada saat itu 

konsumen bisa disebut melakukan proses perhatian selektif 

(selectif attention). Proses perhatian selektif terjadi karena 

dengan mempunyai kelibatan yang tinggi terhadap suatu 

merek produk, bearti konsumen telah secara aktif mencari 

informasi mengenai produk itu dari berbagai sumber. 

Dengan demilkian perhatian selektif hanya terjadi pada 

produk-produk yang dibeli berdasarkan keterlibatan yang 

tinggi.  

2. Organisasi Persepsi  

Organisasi persepsi (perceptual organization) bearti 

bahwa konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai 

sumber kedalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami 

lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari 

organisasi persepsi ialah penyatuan yang bearti bahwa berbagai 

stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan 

secara menyeluruh. Pengorganisasian seperti itu memudahkan 

untuk memperoses informasi dan memberikan pengertian yang 

terintegrasi terhadap stimulus. Perinsip integrasi persepsi 

didasarkan pada psikolok Gestalt yang menghipotesiskan 

bahwa orang-orang mengorganisasikan persepsi untuk 

membentuk gambaran lengkap dari suatu proyek. Prinsip-

prinsip penting dalam integrasi persepsi yaitu: 
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3. Peran Ekpektasi Pada Persepsi 

Selain informasi yang tersimpan dalam long term 

memory, apa yang diharapkan konsumen juga mempengaruhi 

bagaimana suatu stimulus diinterpretasikan. Harapan atau 

expectation ialah keyakianan, kepercayaan individual 

sebelumnya, mengenai apa yang seharusnya terjadi pada situasi 

tertentu. Persepsi yang timbul disebabkan oleh ekspektasi 

konsumen, yaitu jika merek atau lebel diubah. Fakta bahwa 

harapan konsumen mempengaruhi interpretasi terhadap 

stimulus ditunjukkan oleh hasil yang dilakukan oleh Adolph 

Coors Inc. 

4. Hubungan Harga Dan Kualitas 

Pemahaman ekspektaksi konsumen dapat mempunyai 

dampak yang penting pada strategi harga. Secara umum, harga 

yang lebih tinggi, kurang mempunyai kemungkinan untuk 

dibeli oleh konsumen. Bagaimanapun dalam beberapa kondisi, 

konsumen mempunyai ekspektasi atas hubungan harga dan 

kualitas. Dalam rentang harga tertentu untuk suatu produk, 

konsumen mungkin mempunyai ekspektasi bahwa harga yang 

lebih mahal mencerminkan kualitas yang baik. Berikut ini 

adalah kesimpulan dari fakta-fakta atas hubungan harga dan 

kualitas, yaitu ketika harga digunakan sebagai dedikasi produk 

berkualitas: 
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a. Konsumen mempunyai beberapa keyakinan dan 

kepercayaan bahwa dalam situasi tertentu harga 

menunjukkan kualitas. 

b. Terjadi perbedaan kualitas yang dirasakan atau yang 

sebenarnya diantara merek-merek yang ada. 

c. Kualitas aktual sulit untuk dinilai melalui cara yan objektif 

atau melalui nama merek atau citra toko. 

d. Perbedaan harga yang besar mempunai dampak pada 

perbedaan kualitas yang dirasakan daripada perbedaan yang 

lebih kecil. 

e. Merek yang sudah sangat dikenal, harga dapat digunakan 

secar lebih baik sebagai indikator kualitas. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Thoha (Maz Bow, 2009) berpendapat bahwa persepsi pada 

umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya 

sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus 

itu sendiri, baik sosial maupun fisik.  

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan 

struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat 

personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa 

lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat 
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subjektif. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya 

lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap 

seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. 

c. Karakteristik Stimulus yang Mempengaruhi Persepsi  

Beberapa karakteristik iklan dan stimuli pemasaran lainnya 

akan membuat pesan lebih dirasakan konsumen seperti yang 

diharapkan oleh pemasar. Karakteristik itu dibagi ke dalam dua 

kelompok pertama yaitu elemen indriawi (sensory element) seperti 

bau, rasa, suara, penglihatan, dan pendengaran. Kelompok kedua 

yaitu elemen struktural (structural elemen) seperti ukuran, bentuk 

dan posisi. (Nugroho 2010 : 90-91). 

1. Sensory  

Faktor sensori mempengaruhi bagaimana suatu produk 

dirasakan dan hal itu sangat penting dalam desain produk. 

Adapun faktor sensoris: 

a. Warna  

Warna merupakan tanggapan yang berbeda atas 

penggunaan warna produk kemasan memungkinkan 

pemasar memperhatikan warna kemasan produk 

sedemikian rupa agar konsumen mempunyai persepsi yang 

baik terhadap produk. 
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b. Bau  

Bau suatu produk turut menentukan persepsi konsumen 

terhadap produk tersebut. 

c. Rasa  

Rasa akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. 

2. Faktor Struktural 

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan fakktor-faktor 

struktural dari iklan cetak, mempengaruhi persepsi konsumen. 

Beberapa hasil penelitian yang dikutip Assael (1997) dalam 

Nugroho (2010) yang menunjukkan hal itu sebagai berikut : 

a. Ukuran  

Ukuran iklan cetak yang lebih besar, lebih memungkinkan 

untuk diperhatikan. 

b. Posisi  

Posis akan ada perhatian yang lebih besar pada iklan dalam 

10% pertama halaman majalah. Melewati batas 10% posisi 

mempunyai pengaruh yang kecil. Hasil penelitian 

selanjutnya menemukan bahwa untuk memaksimumkan 

pemahaman terhadap iklan, sebaiknya stimuli yang berupa 

gambar diletakkan pada sebelah kanan halaman majalah 

dan iklan yang berupa kata-kata verbal diletakkan pada sisi 

sebelah kiri.   
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c. Warna  

Warna dalam iklan cetak telah diteliti sebagai faktor 

struktural. Secara umum, iklan berwarna menghasilkan 

lebih perhatian dari pada iklan cetak hitam putih.  

d. Kontras  

Kontras memungkinkan untuk mendapatkan perhatian. 

d. Aspek-Aspek Persepsi 

Pada hakekatnya sikap adalah merupakan suatu interelasi dari 

berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut 

menurut Allport ( Mar'at, 1991) ada tiga yaitu: 

1. Komponen Kognitif  

Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau 

informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. 

Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan 

tertentu tentang obyek sikap tersebut. 

2. Komponen Afeksi  

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi 

sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai 

kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. 

3. Komponen Konatif  

Yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku 

yang berhubungan dengan obyek sikapnya 
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2. Atribut Produk  

Menurut Tjiptono (2008 : 103) Atribut produk adalah unsur-

unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan menurut Buchari 

Alma (2004 : 139) atribut produk adalah seperangkat atribut baik 

berwujud maupun tidak berwujud termasuk didalamnya warna, harga, 

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

pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya. Sedangkan menurut Kotler & Amstrong (2008 : 272) 

atribut produk merupakan pengembangan suatu produk yang 

melibatkan manfaat yang akan ditawarkan oleh produk tersebut. 

Menurut  Tjiptono (2008) atribut produk tersebut meliputi:  

a. Merek  (Brand) 

Merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, 

desain, warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap 

produk persaing. Pada dasarnya suatu merek juga merupakan janji 

penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-

ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek yang 

baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan 

kualitas. Merek digunakan oleh perusahaan untuk beberapa tujuan, 

yaitu:  
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1. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensi atau 

membedakan produk suatu perusahaan dengan produk 

pesaingnya.  

2. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk  

3. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, 

jaminan kualitas serta prestis tertentu kepada konsumen. 

4. Untuk mengendalikan pasar.  

Merek memegang peranan penting dalam pemasaran. Menurut 

Aaker dalam Tjiptono (2008) ada perbedaan yang cukup besar antara 

produk dan merek. Produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan pabrik. 

Sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. Bila 

produk bisa dengan mudah ditiru pesaing. Maka merek selalu 

memiliki keunikan yang relatif sukar ditiru. Merek berkaitan erat 

dengan persepsi, sehingga sesungguhnya sersaingan yang terjadi antar 

perusahaan adalah pertarungan persepsi dan bukan sekedar 

pertarungan produk.   

Agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang 

ingin disampaikan, maka ada beberapa persyaratan yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

1. Merek harus khas atau unik.  

2. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk 

pemakaiannya.  

3. Merek harus menggambarkan kualitas produk. 
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4. Merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan mudah diingat. 

5. Merek tidak mudah mengandung arti yang buruk di negara atau 

bahasa lain.  

6. Merek harus menyesuaikan diri dengan produk-produk baru yang 

mungkin ditambahkan ke dalam lini produk.  

b. Kemasan (package) 

Pengemasan (package) merupakan proses yang berkaitan 

dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus 

untuk suatu produk. Tujuan penggunaan kemasan antara lain 

meliputi:  

1. Sebagai pelindung isi misalnya kerusakan, kehilangan, 

kekurangannya kadar atau isi.  

2. Memberikan kemudahan dalam penggunaan, misalnya supaya 

tidak tumpah, dan sebagai alat pemegang. 

3. Bermanfaat dalam pemakaian ulang, misalnya untuk diisi 

kembali. 

4. Memberikan daya tarik, misalnya warna, bentuk, maupun 

desainya. 

5. Sebagai identitas produk, misalnya awet, lembut atau mewah.  

6. Distribusi, misalnya mudah disusun, dan dihitung. 

7. Informasi, menyangkut isi, pemakaian, dan kualitas. 

8. Sebagai cermin inovasi produk, berkaitan dengan kemajuan 

teknologi dan daur ulang.  
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Menurut Berkowitz dalam Tjiptono (2008) pemberian 

kemasan pada suatu produk bisa memberikan tiga manfaat utama 

yaitu manfaat klomunikasi, manfaat fungsional, dan manfaat 

perseptual. 

1. Manfaat komunikasi 

Manfaat utama kemasan adalah sebagai media pengungkapan 

informasi produk kepada konsumen. Informasi tersebut 

meliputi cara menggunakan produk, komposisi produk, dan 

informasi khusus (efek sampingn frekuensi pemakaian yang 

optimal, dan sebagainya). Informasi lainnya berupa segel atau 

simbol bahwa produk tersebut halal dan telah lulus 

pengujian/disyahkan oleh intansi pemerintah yang berwenag.  

2. Manfaat fungsional  

Kemasan seringkali pula memastikan peran fungsional yang 

penting, seperti memberikan kemudahan, perlindungan, dan 

penyimpanan. 

3. Manfaat perseptual  

Kemasan juga bermanfaat dalam menanamkan persepsi tertentu 

dalam benak konsumen. Air mineral seperti Aqua diberi 

kemasan yang berwarna biru muda untuk memberikan persepsi 

bahwa produknya segar dan sehat. 
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c. Harga  

Harga didefinisikan sebagai nilai yang harus diberikan oleh 

konsumen untuk membeli produk dan jasa Tjiptono (2008). Harga 

merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh masyarakat 

dalam memilih produk atau jasa sehingga konsumen menjadi 

sangat selektif terhadap harga. 

Harga merupakan salah satu kriteria evaluasi yang penting 

bagi konsumen. Situasi dimana pilihan akan suatu produk sangat 

dipengaruhi oleh pertimbangan harga sering dialami oleh 

konsumen. Meskipun begitu, terdapat variasi yang luas dalam 

kepentingan harga antar konsumen maupun produk. Akibatnya 

kepekaan harga konsumen kerap digunakan sebagai dasar untuk 

pemasar. Namu, konsumen tidak selau mencari harga semurah 

mungkin atau bahkan rasio harga kualitas terbaik. Faktor-faktor 

lain, seperti kenyamanan atau nama merek mungkin lebih dianggap 

pentig. Selain itu, konsumen kerap mengungkapkan sedikit 

pertimbangan mengenai harga sewaktu mengambil keputusan.  

d. Ukuran  

Ukuran suatu produk mempunyai hubungan yang erat 

dengan kebiasaan membeli jumlah kebutuhan konsumen. Ini bearti 

kebutuhan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang 

lainnya berbeda-beda, sehingga perlu menyediakan produk dengan 

berbagai macam ukuran. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat 
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menyesuaikan antara kebutuhannya dengan ukuran produk yang 

ada. (Buchari Alma, 2004) 

Ukuran juga merupakan kapasitas yang terdapat pada suatu 

produk yang dapat dilihat dari jenis ukuran, bobot, porsi pada 

ukuran produk tersebut. 

e. Warna  

Warna adalah elemen yang sangat penting dalam suatu 

produk, terutama apabila produk tersebut adalah sebuah minuman, 

karena warna sebagai efek yang memberikan kesan pada mata, 

sehingga dapat menghadirkan karakter dari produk itu sendiri. 

f. Rasa  

Rasa merupakan tanggapan konsumen terhadap ciri khas 

yang ada didalam suatu produk seperti rasa manis, asin, coklat, 

keju dan yang lainnya, yang dipengaruhi oleh faktor kualitas, 

keanekaragaman, selera dan inovasi rasa yang terdapat pada 

produk tersebut.  

g. Aroma  

Aroma sebagai atribut yang membentuk atribut produk 

intrinsik karena aroma dapat diidentifikasi ketika produk akan 

dikonsumsi. Aroma dari suatu produk akan mempengaruhi reaksi 

konsumen terhadap produk bahkan sebelum mereka 

mengkonsumsinya.  
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G. Kerangka Konsep  

Kerangka pikir juga disebut kerangka konseptual yang merupakan 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

didefinisikan sebagai masalah yang penting (Widayat, 2004). Kerangka 

konsep yang digunakan nuntuk mempermudah proses penelitian dapat 

dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut:  

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini  

 

Produk minuman isotonik yang 

difokuskan pada penelitian 

(pocari sweat, mizone dan 

vitazone ) 

Variabel atribut produk 

yang diteliti: 

Merek(X1) 

Rasa(X2) 

Kemasan(X3) 

Ukuran(X4) 

Harga (X5) 

Warna(X6) 

Aroma (X7) 

Persepsi konsumen  


