
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari hasil penelitian Kurniawan (2010), mengenai pengaruh ekuitas

merek (kesadaran merek, asosiasi merek, kualitas persepsi dan loyalitas merek) terhadap

keputusan pembelian konsumen Fatigon Hydro di Purwokerto dapat diambil kesimpulan

bahwa variabel dependen (keputusan pembelian) terbukti secara signifikan baik simultan

maupun parsial dipengaruhi oleh seluruh variabel independen, yang digunakan dalam

penelitian ini. Dari variabel-vaiabel dalam penelitian ini, pengaruh yang paling dominan

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) adalah variabel loyalitas merek

berarti variabel ini adalah yang paling penting dalam mempengaruhi keputusan

pembelian minuman isotonik Fatigon Hydro.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan ini mempunyai sejumlah

persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Untuk lebih jelasnya, persamaan

dan perbedaanya bisa di lihat pada Tabel 2.1



Tabel 2.1
Perbedaan  Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Nama Judul Variabel Alat Hasil
Penelitian terdahulu

Yusuf
Kurniaw
an
(2010)

Analisis pengaruh
ekuitas merek
terhadap
keputusan
pembelian
konsumen
(studi pada
konsumen
minuman isotonik
fatigon hydro di
purwokerto)

1. Kesadaran
merek
2. Asosiasi
merek
3. Persepsi
kualitas
4. Loyalitas
merek

Analisis
regresi
linier
berganda

terbukti secara
signifikan baik
simultan maupun
parsial dipengaruhi
oleh seluruh variabel
independen
(kesadaran merek,
asosiasi merek,
persepsi kualitas,
loyalitas merek)
yang digunakan
dalam penelitian ini

Yuantoro
Ariyadi
w.

(2007)

Pengaruh Atribut
Produk Terhadap
Keputusan
Konsumen
Dalam Pembelian
Produk Minuman
Mizone

1. Merek
2. Mutu

produk
3. Kemasan
4. label

Analisis
regresi
linier
berganda

kempat variabel
mempunyai
pengaruh signifikan
terhadap keputusan
pembelian, diketahui
variabel keputusan
pembelian (Y)
dijelaskan oleh
variabel atribut
produk (X) sebesar
43,5 %, sedangkan
sisanya sebesar 56,5
% dipengaruhi oleh
variabel lain di luar
variabel bebas yang
diteliti.

Jane
Langkin
g,
(2009)

Analisis Ekuitas
Merek (brand
equity) (ready to
drink - green tea)
(kasuspengunjung
kalibata mall,
jakarta selatan)

1.kesadaran
merek

2. asosiasi
merek

3. pesepsi
kualitas

Analisis
Regresi
Bergand
a

Merek minuman
RTD green tea yang
memiliki brand
awareness yang
sangat kuat yaitu
merek Nu Green Tea
dan Zestea

Penelitian Sekarang
Achmad
Supaidi
(2013)

Pengaruh Atribut
Produk Terhadap
Keputusan
Pembelian Pocari
Sweat (studi pada
mahasiswa
fakultas ekonomi
universitas
muhammadiyah )

1.merek (X1)
2.kemasan (X2)
3.label
(X3)
4.jaminan
(X4)
5.layanan
(X5)

Linear
berganda

untuk menpengaruhi
pengaruhi pengaruh
atribut tehadap
keputusan pembelian
dan yang dominan
mempengaruhi.



B. Tinjauan Teori

1. Atribut Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk

memenui keinginan dan kebutuhan (Kotler 2000:448). Menurut Kotler & Keller

(2009:19) Bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja,

atau figure inovatif terbaik.

Sebuah handphone nokia, Mobil Honda jazz, Laptop dan sepeda motor semua ini

adalah produk. Kotler & Amstrong (2001:56) mendefinisikan produk sebagai segala

sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dapat perhatian, dibeli, digunakan, atau

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Atribut produk merupakan salah satu faktor yang begitu diperhatikan 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. maka dari itu produsen harus memperhatikan

atribut produk tersebut untuk mempegaruhi para konsumen untuk melakukan

keputusan pembelian.

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

dipandang paling penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan

pembelian. Atribut produk meliputi merek, kemasan, label, jaminan dan layanan.

a. Merek

Merek merupakan nama, tanda, symbol/lambing, desain, warna, gerak, atau

kombinasi atribut-atribut produk lainya yang diharapkan dapat memberikan

identitas dan deferensiasi terhadap produk pesaing. Merek digunakan untuk

beberapa tujuan yaitu :

1) Sebagai indentitas, yang bermanfaat dalam deferensiasi atau membedakan

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Ini akan memudahkan

konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian

ulang.

2) Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk

3) Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas

serta prestige tertentu kepada konsumen.



Untuk mengendalikan pasar 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 dan

pemakainya

3) Merek harus menggambarkan kualitas produknya

4) Merek harus mudah diucapkan, dikenali atau diingat.

5) Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di Negara dan dalam bahasa

lain.

6) Merek harus menyesuaikan dari (adaptable) dengan produk-produk baru yang

mungkin ditambahkan ke lini produk

b. Kemasan

Kemasan (packing) merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan

pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan sangatlah

penting karena menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan

sebuah kualitas.Tujuan menggunakan kemasan menurut Tjiptono ( 2008:106 )

antara lain:

1) Sebagai pelindung isi (protection), missal dari kerusakan, kehilangan,

berkurangnya kadar/isi dan sebaginya

2) Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), misalnya

supaya tidak tumpah, sebagai alat pemegang.

3) Bermanfaat dalam pemakaian ulang (rusable), misalnya untuk diisi kembali

atau untuk wadah lain.

4) Memberikan daya tarik (promotion), yaitu aspek artistik, warna, bentuk maupun

deainya.

5) Sebagai identitas (image) produk, misalnya berkesan kokoh/awet lembut atau

mewah.

6) Distribusi (shipping), misalnya mudah disusun, dihitung dan ditangani.

7) Informasi (labeling), yaitu menyangkut isi, pemakaian dan kuaitas.

8) Sebagai cermin inovasi produk, berkaitan dengan kemajuan tekhnologi dan daur

ulang.



c. Label

Label berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu

produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualan. Sebuah

label merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicentelkan pada produk. Label

dapat bervariasi mulai tanda pengenal produk sederhana hingga garfit rumit yang

merupakan bagian dari pengemasan (Tjiptono 2008 :107).

Secara garis besar terdapat tiga macam label menurut Stanton dalam Tjiptono (

2008:107) yaitu:

1) Brand label yaitu nama merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan

pada kemasan.

2) Descriptive Label yaitu label yang memberikan informasi yang objektif

mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perawatan/perhatian dan kinerja

produk serta karakteristik-karakteristik lainya yang berhubungan dengan

produk.

3) Grade label yaitu label yang mengedentifikasikan penilaian kualitas dengan

suatu huruf, angka atau kata.

4) Pada perkembanagan jaman ini produk apapun tidak dari unsur jasa atau

layanan, baik itu jasa sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai

pelengkap. layanan pelengkap dapat diklasifikasikan menjadi delapan

kelompok,

5) Informasi, misalnya jalan/arah menuju tempat produsen, jadwal atau scedul

penyampaian produk/jasa, harga, intruksi mengenai cara penggunaan produk

inti atau layanan pelengkap, peringatan, kondisi penjualan//layanan,

pemberitahuan adanya perubahan, dokumentasi, konfirmasi reservaasi,

rekapitulasi rekening, tanda terima dan tiket.

6) Konsultasi seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi dan konsultasi

manajemen/teknis

7) Order taking, meliputi aplikasi keanggotaan di klub atau program tertentu, jasa

berbasis kualifikasi (misalnya perguruan tinggi), order entry dan reservasi

tempat duduk, meja, ruang, admimisi untuk fasilitas terbatas (contohnya

pameran).

8) Hospitality, diantranya sambutan, toilet dan kamar kecil, perlengkapan kamar

mandi, fasilitas menunggu (majalah, Koran, ruang tunggu) transportasi dan

security.



9) Caretaking, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan

yang mereka bawa, serta perhatian dan perlidungan atas barang yang dibeli

pelanggan.

10) Execption, meliputi permintaan khusus sebelumnya penyampaian produk,

menangani complain/pujian/saran, pemecahan masalah dan restitusi

(pengembalian uang, kompensasi dan sebagainya)

11) Billing, meliputi laporan rekening periodic, faktur untuk transaksi individual,

laporan verbal mengenai jumlah rekening, mesin yang memperlihatkan jumlah

rekening dan self biling.

12) Pembayaran, berupa swalayan oleh pelanggan, pelanggan berinteraksi dengan

personil perusahaan yang menerima pembayaran, pengurangan otomatis atas

rekening nasabah, serta control dan verifikasi.

d. Jaminan

Menurut Tjiptono (2008 :108) Jaminan adalah janji yang merupakan

kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, dimana para konsumen,

akan diberi ganti rugi apabila produknya tidak bisa berfungsi sebagaimana yang

di harapkan atau di janjikan. Jaminan bisa meliputi kualitas produk, reparasi ganti

rugi dan sebagainya. Dewasa ini jaminan seringkali dimanfaatkan sebagai ospek

promosi, terutama pada produk-produk tahan lama.

e. Layanan

Dewasa ini produk apapun tidak terdapat pada unsur jasa dan layanan, baik itu

jasa sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai pelengkap. Produk inti

pada umaumnya sangat nervariasi antara tipe bisnis yang satu dengan yang lain,

tapi layanan pelengkap memiliki kesamaan. Dalam Tjiptono (2008: 107) layanan

pelengkap dalam diklasifikasikan menjadi delapan kelompok.

1) Informasi, misalnya arah / jalan menuju tempat produsen, jadwal / skedul

penyampaian produk / jasa, harga dan lain-lain.

2) Konsultasi, seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi dan konsultasi

manajemen bisnis.

3) Order taking, meliputi aplikasi, jasa langganan, jasa berbasis kualifikasi, order

entry, dan lain-lain.



4) Hospitality, diantranya sambutan, toilet dan kamar kecil, perlengkapan kamar

mandi, fasilitas menunggu (majalah, Koran, ruang tunggu) transportasi dan

security.

5) Caretaking, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan

yang mereka bawa, serta perhatian dan perlidungan atas barang yang dibeli

pelanggan.

6) Execption, meliputi permintaan khusus sebelumnya penyampaian produk,

menangani complain/pujian/saran, pemecahan masalah dan restitusi

(pengembalian uang, kompensasi dan sebagainya)

7) Billing, meliputi laporan rekening periodic, faktur untuk transaksi individual,

laporan verbal mengenai jumlah rekening, mesin yang memperlihatkan jumlah

rekening dan self biling.

8) Pembayaran, berupa swalayan oleh pelanggan, pelanggan berinteraksi dengan

personil perusahaan yang menerima pembayaran, pengurangan otomatis atas

rekening nasabah, serta control dan verifikasi.

2. Faktor-Faktor Prilaku Konsumen

American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen (consumen

behavior) sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian

disekitar kita, dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka paling

tidak ada tiga hal penting dalam definisi diatas; 1. perilaku konsumen adalah dinamis;2.

hal tersebut melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian

disekitar; 3.  hal tersebut melibatkan pertukaran ( Peter dan Olson 1996 : 2).

a. Perilaku konsumen adalah dinamis

Menurut Peter dan Olson ( 1999 : 6) Perilaku konsumen itu dinamis adalah

bahwa seorang konsumen, grup konsumen, serta masyarakat luas selalu berubah dan

bergerak sepanjang waktu. Hal ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku

konsumen, demikian pula pada pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal studi

perilaku konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa generalisasi perilaku

konsumen biasanya terbatas untuk satu jangka waktu tertentu, produk, dan individu

atau grup tertentu.



b. Perilaku konsumen melibatkan interaksi

Hal kedua yang ditekankan Menurut Peter dan Olson (1999:8) dalam definisi

perilaku konsumen adalah keterlibatan interkasi antara pengaruh dan kognisi,

perilaku, dan ejadian di sekitar. Ini berarti bahwa unutk memahami konsumen dan

mengembangkan stategi pemasaran yang tepat kita harus memahami apa yang

mereka fikirkan (kognisi) dan mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka

lakukan (perilaku), dan apa serta dimana (kejadian disekitar) yang mempengaruhi

serta dipengaruhi oleh apa yang difikirkan, dirasa, dan dilakukan oleh konsumen.

c. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran.

Hal yang terakhir Menurut Peter dan Olson (1999:8) yang ditekankan dalam

definisi perilaku konsumen adalah pertukaran diantara individu. Hal ini membuat

definisi perilaku konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang sejauh

ini juga menekankan pertukaran. Kenyataanya, peran pemasaran adalah untuk

menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan penerapan

strategi pemasaran.

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh factor kebudayaan,

social, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Menurut Nugroho (2010:10) sebagian

besar adalah factor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus

benar-benar diperhitungkan. Karenanya kita akan membahas pengaruh tiap faktor

terhadap perilaku pembelian.

3. Perilaku Pengambilan Keputusan Pembelian.

Proses pembelian spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut menurut Nugroho

(2010:14) pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan

pembelian, dan perilaku pasca-pembelian pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Proses Pembelian

Menurut Nugroho (2010:15) Secara perinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan

sebagai sebagai berikut:

Keputusan
pembelian

Perilaku
pasca-
pembelia
n

Evaluasi
alternatif

Mengenali
kebutuhan

Pencarian
informasi



1) Alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian. Pada tahap

pengenalan kebutuhan di analisis berdasarkan tingkat kepentingan konsumen

terhadap minuman isotonik, kewajiban pemenuhan minuman isotonik, motivasi,

manfaat utama yang dicari konsumen, dan perasaan konsumen jika tidak

mengkonsumsi minuman isotonik.

2) Tahap pencarian informasi dilakukan analisis berdasarkan sumber informasi

konsumen terhadap minuman isotonik, Sumber informasi yang paling

mempengaruhi, Dan fokus perhatian dari informasi tersebut.

3) Selanjutnya tahapn evaluasi alternatif dianalisis berdasarkan merek minuman

pocari sweat yang paling dikenal dan atribut produk yang paling dipertimbangkan

dalam memutuskan membeli minuman isotonik.

4) Keputusan pembelian dianalisis berdasarkan cara memutuskan pembelian, tempat

pembelian, pertimbangan pemilihan tempat pembelian dan frekuensi pembelian.

Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian dianalisis berdasarkan

bagaimana kepuasan konsumen setelah mengkonsumsi, bagaimana tingkat

kesulitan mendapatkannya dan bagaimana sikap konsumen jika produk tersebut

tidak tersedia.

Dari hal-hal diatas ada hal yang menarik yang bersebrangan dari teori diatas ada

persepsi lain dari hasil penelitian yang dilakukan oleh herbert krugman pada tahun

1970-an dari hasilpenelitian tersebut hal fenomena yang sangat menarik karena

bertolak belakang dengan teori hasil penetian tersebut adalah ditemukan banyak para

calon konsumen tidak melakukan proses yang panjang untuk melakukan sebuah

keputusan baik itu konsumen yang ikut serta tinggi ataupun konsumen yang ikut serta

rendah ( Mowen & Minor 2002:10)

Tugas pertama dalam pensegmentasian pasar Menurut Peter dan Olson

(1996:137) adalah menganalisis hubungan konsumen-produk, kegiatan ini

membutuhkan analisis terhadap afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungan yang

dilibatkan dalam proses pembelian / pengkonsumsian suatu produk tertentu.

1. para manajer pemasaran melakukan urun rembuk membahas tentang konsep

produk tersebut, mencaritahu konsumen yang bagaimana yang akan membeli dan

menggunakan produk tersebut, dan apakah yang membedakan mereka dari orang

lain yang begitu kurang membeli.



2. grup fokus dan jenis-jenis penelitian primer lainya dapat digunakan untuk

mengetahui perbedaan cirri-ciri, manfaat, dan tata nilai dari berbagai pasar

potensial yang ada.

3. penelitiian sekunder dapat di gunakan untuk mengetahui lebih jauh lagi perbedaan

dari pasar-pasar sasaran potensial, menentukan ukuran relatif pasar tersebut, dan

mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsumen dari produk

tersebut atau produk sejenis lainya.

C. Kerangka Pikir

Berdasarakan tinjauan teoritis tentang penelitian atribut produk terhadap keputusan

pembelian pocari sweat, maka dapat di rumuskan model kerangka pikir sebagai dasar

merumuskan hipotesis. Sebagaimana di kemukakan oleh Sugiyono (2010:88)  bahwa

kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka

fikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan

diteliti. Adapun gambar dari kerangka fikir ini sebagaimana ditunjukan pada gambar 2.2

Gambar 2.2

Gambar Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian.

Merek
(X1)

Kemasan
(X2)

label (X3)

Jaminan
(X4)

Layanan
(X5)

keputusan
pembelian
(Y)

Atribut
produk



Sumber : Fandi Tjiptono ( 2008 : 107 )

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono ( 2010 : 93 ) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel Merek, Kemasan, Label, Jaminan  dan Layanan  di duga berpengaruh

terhadap keputusan pembelian pocari Sweat.

2) Variabel Merek, Kemasan, Label, Jaminan  dan Layanan  di duga berpengaruh

dominan terhadap keputusan pembelian produk Pocari Sweat.


