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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Penelitian Terdahulu            

  Guna mendukung penelitian ini, maka peneliti menyajikan data 

pendukung dari hasil penelitian terdahulu yang akan dijelaskan pada tabel 1 

sebagai berikut: 

Tabel 1.  

Penelitian Terdahulu 
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Judul Penelitian Hubungan Atribut produk Celana Jeans PSD dengan 

minat beli konsumen (Agus setiaman, 2012) 

Variabel  Variabel Independen: Atribut Produk  

Variabel Dependen: Minat beli 

Alat Analisis Koefisien korelasi 

Hasil Penelitian Terdapat hubungan yang signifikan antara atribut 

produk celana Jeans Peter Says dengan minat beli 

konsumen 

2 Judul Penelitian Pengaruh atribut produk shampoo sunslik terhadap 

keputusan pembelian shampo sunslik. Endang Sri 

Lestianingsih (2002) 

Variabel  Variabel Independen: merek, kemasan, label, layanan 

pelengkap. 

Variabel Dependen: Keputusan pembelian 

Alat Analisis Analisis regresi logistik 

Hasil Penelitian Terdapat pengaruh antara variabel atribut produk 

(merek, kemasan, label dan layanan pelengkap) 

terhadap keputusan pembelian shampoo sunslik. 

Variabel merek merupakan variabel yang dominan 

mempengaruhi keputusan pembelin 

 

 Berdasarkan tabel 1, terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut: 

Penelitian terdahulu oleh Agus setiaman (2012) memiliki perbedaan 

yaitu pada penelitian Agus setiaman meneliti hubungan atribut produk 

dengan minat beli sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang 
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pengaruh atribut produk terhadap minat beli. Selain itu teknik analisis data 

yang digunakan pada penelitian Agus Setiaman yaitu koefisien korelasi 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis data regresi 

logistik. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu 

meneliti tentang atribut produk dan minat beli. 

Penelitian terdahulu oleh Endang Sri Lestianingsih (2002) memiliki 

perbedaan yaitu pada penelitian Endang Sri Lestianingsih meneliti pengaruh 

atribut produk terhadap keputusan pembelian sedangkan pada penelitian 

sekarang meneliti pengaruh atribut produk terhadap minat beli. Adapun 

persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu teknik analisis 

yang digunakan menggunakan regresi logistik. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Produk 

Menurut Bilson Simamora (2003), definisi produk adalah 

kumpulan atribut yang memberikan nilai terhadap produk tergantung 

pada seberapa baik atribut itu dikelola. Sedangkan menurut Philip 

Kotler (2008: 4) Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, 

termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, 

properti, organisasi, informasi dan ide. 

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

produk adalah kumpulan atribut yang memberikan nilai terhadap 
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produk yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan 

 1) Tingkatan Produk 

 

Gambar 1. 

 Tiga Tingkatan Produk 

Sumber: Bilson Simmamora, (2003) 

 

Menurut Bilson simmamora (2003)  terdapat tiga tingkatan produk 

yaitu:  

a) Core produk / manfaat  inti  

 Merupakan tingkatan yang paling dasar, yang 

memberi alasan utama untuk konsumen membeli 

suatu produk, yaitu  pembelian produk  karena 

manfaat atau kegunaan. 

b) Actual produk/ produk nyata  

Untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan yang sesuai 

dengan keinginan konsumen maka perlu 

perencanaan, pemasar harus mengubah produk inti 
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menjadi produk nyata. Karakteristik produk nyata 

dapat dilihat dari kemasan, merek, kualitas, fitur. 

c) Augmented product/ produk tambahan  

Merupakan  nilai tambah pada produk, augmented 

product tidak selalu ada karena tergantung pada 

produsen atau pemasar apakah perlu menambahkan  

nilai tambah untuk menarik minat pembeli. Nilai 

tambah tersebut dapat berupa antaran atau kredit, 

garansi dan layanan purna jual. 

2) Klasifikasi produk 

Menurut Tjiptono (2008: 98) klasifikasi produk bisa 

dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. 

Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama yaitu: 

a. Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga 

bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, 

disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. 

Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam 

barang, yaitu: 

a) Barang tidak tahan lama (Nondurable Goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud 

yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain umur 
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ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal 

kurang dari satu tahun. Contohnya adalah minuman 

dan makanan ringan 

b) Barang tahan lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud 

yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak 

pemakaian ( umur ekonomisnya untuk pemakaian 

normal adalah satu tahun atau lebih). Contohnya 

antara lain TV, komputer, Tas, Pakaian dan lain-

lain.  

b. Jasa (Services) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, 

salon kecantikan, hotel dan lain-lain. 

3) Atribut Produk 

Atribut produk merupakan senjata yang ampuh 

dalam persaingan dengan para pesaingnya, untuk 

mempengaruhi konsumen. Oleh karena itu diperlukan 

pemahaman secara mendalam mengenai atribut produk. 

Dari berbagai atribut yang ditampilkan oleh produsen 

untuk mempengaruhi konsumen sebenarnya tidak 

semuanya akan dipertimbangkan oleh konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Hal 
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ini disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, 

dimana kapasitas atau daya pikir manusia pada umumnya 

hanya akan mampu mempertimbangkan antara dua atau 

sampai lima faktor saja dalam memikirkan sesuatu, oleh 

karena itu pengusaha haruslah mengetahui atribut apa 

yang menentukan konsumen dalam memilih suatu 

produk tertentu. Indriyo Gitosudarmo (1999)  

Menurut Kotler, (2008: 272) atribut produk 

merupakan pengembangan suatu produk yang 

melibatkan manfaat yang akan ditawarkan oleh produk 

tersebut. Menurut Tjiptono (2008: 103) atribut adalah 

unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008) atribut produk 

tersebut meliputi: 

a. Merek ( Brand )   

Merek adalah suatu nama, istilah,  tanda, lambang, 

atau desain, warna gerak atau gabungan  semua yang 

diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seorang penjual atau sekelompok penjual, dan 

diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari 



14 
 

 
 

produk pesaing. Pada dasarnya suatu merek 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. Tjiptono 

(2008:104) 

Merek memegang peranan penting dalam 

pemasaran. Ada perbedaan yang cukup besar antara 

produk dan merek (Aaker, 1996) dalam Tjiptono (2008). 

Produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik. 

Sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli 

konsumen. Bila produk bisa dengan mudah ditiru oleh 

pesaing, maka merek selalu memiliki keunikan yang 

relatif sukar dijiplak. Merek berkaitan erat dengan 

persepsi, sehingga sesungguhnya persaingan 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 (Tjiptono 2008: 106):  

a) Merek harus khas atau unik.  

b) Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai 

manfaat produk dan pemakaiannya.  
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c) Merek harus menggambarkan kualitas produk. 

d) Merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan 

diingat.  

e) Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di 

negara dan dalam bahasa lain.  

f) Merek harus dapat menyesuaikan diri (adaptable) 

dengan produk-produk baru yang mungkin 

ditambahkan ke dalam lini produk. 

b. Kemasan (Package) 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang 

berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah 

atau pembungkus dalam suatu produk. 

Tujuan penggunaan kemasan antara lain meliputi: 

a) Sebagai pelindung isi, misalnya kerusakan, kehilangan, 

berkurangnya kadar/isi 

b) Memberikan kemudahan dalam penggunaan, misalnya 

supaya tidak tumpah, dan sebagai alat pemegang. 

c) Bermanfaat dalam pemakaian ulang, misalnya untuk 

diisi kembali/reffil 

d) Memberikan daya tarik, misalnya warna, bentuk, 

maupun desainnya. 

e) Sebagai identitas produk, misalnya awet, lembut atau 

mewah. 
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f) Distribusi, misalnya mudah disusun, dan dihitung. 

g) Informasi, yaitu menyangkut isi, pemakaian dan 

kualitas. 

h) Sebagai cermin inovasi produk, berkaitan dengan 

kemajuan teknologi dan daur ulang 

c. Pemberian label (Labeling) 

Pelabelan berkaitan erat dengan pengemasan. Label 

merupakan bagian dari suatu produk yang 

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. 

Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau 

bisa juga merupakan etiket (tanda pengenal) yang 

disematkan pada produk, dengan demikian ada hubungan 

erat antara labeling, packaging, dan branding. 

d. Layanan pelengkap (Supplementary Services) 

Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsur 

jasa atau layanan. Layanan pelengkap tersebut meliputi 

informasi, konsultasi, order taking hospitaly, caretaking, 

expection, billing, dan pembayaran 

e. Jaminan (Garansi) 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban 

produsen atas produknya kepada konsumen, dimana para 

konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata 

tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau 
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dijanjikan. Jaminan bisa meliputi kualitas produk, ganti 

rugi (uang kembali atau produk ditukar), dan sebagainya. 

Dewasa ini jaminan sering kali dimanfaatkan sebagai 

aspek promosi, terutama pada produk-produk tahan 

lama.  

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008) 

atribut produk meliputi: 

a. Kualitas produk 

  Kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik 

yang mampu memuaskan kebutuhan, yang dinyatakan 

maupun tidak dinyatakan, kualitas mencakup pula daya 

tahan produk, kehandalan, ketepatan, kemudahan operasi 

dan perbaikan, serta atribut- atribut nilai lainnya. 

Beberapa atribut itu dapat diukur secara obyektif. Dari 

sudut pandangan pemasaran, kualitas harus diukur 

sehubungan dengan persepsi kualitas para pembeli 

(Kotler dan Keller, 2008) 

b. Fitur Produk 

   Sebuah produk dapat ditawarkan dalam berbagai 

fitur. Fitur adalah sarana kompetitif untuk 

mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk 

pesaing. Menjadi produsen utama yang memperkenalkan 
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fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara paling 

efektif untuk bersaing. 

c. Gaya dan desain produk 

   Cara lain untuk menambah nilai pelanggan adalah 

melalui gaya dan desain produk yang berbeda. Desain 

adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya 

hanya menggambarkan penampilan produk. Gaya bisa 

menarik atau membosankan, sedangkan desain lebih dari 

sekedar penampilan produk tetapi juga dalam 

manfaatnya. 

2. Minat Beli Konsumen 

Guna menarik atau menumbuhkan minat beli konsumen, 

pemasar harus terlebih dahulu memahami bagaimana konsumen 

mengambil keputusan. Menurut Assael (2001) minat beli merupakan 

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang 

diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. 

Sedangkan menurut Hadiarti & Indriani (2009) Minat beli adalah niat 

untuk melakukan pembelian pada kesempatan yang akan datang. 

Minat beli merupakan proses dimana para konsumen tertarik 

dan ingin melakukan kegiatan pembelian terhadap barang dan jasa 

yang diinginkan. Pengertian minat beli menurut Setyawan dan Ihwan 

(2004) minat beli dianggap sebagai “perangkap” atau perantara antara 
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faktor-faktor motivasioanal yang mempengaruhi perilaku. Minat beli 

juga mengindikasikan seberapa jauh seorang mempunyai kemauan 

untuk mencoba. Minat beli menunjukkan pengukuran kehendak 

seseorang. Minat beli berhubungan dengan perilaku yang terus 

menerus. 

Menurut Mangkunegara (2002), menjelaskan bahwa ada 

beberapa faktor utama yang mempengaruhi minat beli yaitu faktor 

psikologis, faktor pribadi, dan faktor sosial. Faktor psikologis meliputi 

pengalaman belajar dari seorang individu dimasa lalu, serta pengaruh 

sikap dan keyakinan individu. Faktor pribadi termasuk keadaan 

konsep diri, konsep diri adalah cara melihat diri sendiri dan dalam 

waktu tertentu sebagai gambaran tentang apa yang dipikirkan. Faktor 

sosial yaitu mencakup kelompok anutan. Kelompok anutan adalah 

suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, 

dan perilaku konsumen. 

Menurut Ferdinand (2002), minat beli dapat diidentifikasikan 

melalui beberapa indikator-indikator. Minat transaksional, yaitu 

kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Minat referensial, 

yaitu kecenderungan seseorang untuk merefensikan produk kepada 

orang lain. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk 

tersebut. Prefensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk preferensinya. Minat eksploratif, yaitu minat ini 
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menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Sedangkan 

menurut Menon (2001) minat beli dapat diidentifikasi melalui 

beberapa indikator, yaitu pencarian informasi lebih lanjut, 

pertimbangan untuk membeli, dan sungguh-sungguh ingin membeli. 

Menurut Bearman (2001: 202) timbulnya minat beli konsumen 

disebabkan oleh unsur-unsur yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

1) Rangsangan 

Rangsangan merupakan suatu isyarat yang ditujukan untuk 

mendorong atau menyebabkan seseorang bertindak  

2) Kesadaran 

Kesadaran merupakan sesuatu memasuki pikiran seseorang. 

Kesadaran dipengaruhi oleh pertimbangan atas barang atau jasa itu 

sendiri 

3) Pencarian informasi 

Aspek pencarian informasi terdiri dari enam bagian  yaitu: 

a. Informasi Intern  

Bersumber dari pribadi konsumen itu sendiri dalam memilih 

barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya 
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b. Informasi ekstern 

Informasi yang diperoleh dari luar diri konsumen, seperti iklan 

(media cetak dan penjualan langsung) dan sumber sosial 

(keluarga, teman, kolega) 

c. Memastikan sifat yang khas dari setiap pilihan yang ada 

Pada tahap ini, konsumen mengumpulkan informasi yang 

berhubungan denga ciri dan sifat dari setiap pilihan. Setelah 

menentukan pilihannya, maka konsumen memutuskan barang 

yang akan dibelinya 

d. Pemilihan alternative 

Tahap ini dilakukan jika beberapa barang dan jasa merupakan 

suatu pilihan yang sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi 

alternative yang tersedia 

e. Pembelian 

Suatu tahap skonsumen telah menentukan pilihannya dan 

benar-benar bertindak membeli barang atau jasa tersebut 

dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk ditukar dengan 

barang atau jasa yang diperolehnya. Di dalam pembelian 

terdapat faktor atas reaksi yang mempengaruhi antara lain: 

a) Tempat pembeian 

b) Bentuk pembelian 

c) Barang atau jasa yang tersedia 
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f. Tempat dimana membeli 

Tempat pembelian merupakan salah satu pertimbangan 

konsumen ketika akan membeli barang atau jasa. Sebuah toko 

atau penyalur yang memiliki citra yang baik dalam pandangan 

konsumen akan merangsang konsumen untuk berbelanja lebih 

lanjut, sehingga diharapkan konsumen terbiasa membeli di 

tempat yang sama. 

3. Pengaruh Atribut Produk terhadap Minat Beli Konsumen  

Setiap perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan 

konsumen mencari  manfaat-manfaat tertentu yang ada pada suatu 

produk. Konsumen melihat suatu produk sebagai kumpulan dari sifat-

sifat ciri tertentu yang tercermin dari atribut-atribut yang melekat pada 

suatu produk. Atribut dapat berupa merek, kualitas, desain, dan 

jaminan.  

Seorang konsumen sebelum memutuskan untuk membeli sebuah 

produk, dimulai dari pengenalan masalah untuk mengetahui 

kebutuhan apa yang mereka butuhkan tentang manfaat, kegunaan dari 

produk yang akan dipilih, informasi tersebut dapat diperoleh dari 

teman, tetangga, promosi, iklan. Dari beberapa informasi yang 

didapat, diperoleh beberapa alternative pilihan mengenai produk 

dengan berbagai macam atribut masing-masing, kemudian konsumen 
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melakukan penilaian atas alternative produk dengan atribut mana yang 

paling bermanfaat bagi konsumen.  

Tahap atribut mana yang akan dipilih untuk memenuhi 

kebutuhannya, dapat dilihat dari merek, kualitas, desain dan jaminan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut produk mempunyai 

pengaruh yang besar bagi konsumen untuk meningkatkan minat beli 

terhadap produk yang ditawarkan. Hasil penelitian dari Bei & Chiao 

(2001) juga menunjukkan bahwa persepsi atribut produk memiliki 

pengaruh terhadap minat beli konsumen.  

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Sepriyanto (2008) 

bahwa atribut produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

Atribut produk sebenarnya sangat penting dalam proses mempersuasi 

konsumen. Hughes (dalam Wee dkk,1995,p.23) mengklaim bahwa 

konsumen menggabungkan begitu banyak atribut dari suatu produk 

atau merek tertentu. Seluruh perilaku mereka umumnya tertuju pada 

merek, terutama pada pentingnya fungsi yang mereka ingin capai dari 

masing-masing atribut tersebut. Dengan demikian, ini berarti bahwa 

atribut produk memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen 

untuk memutuskan pembelian. 
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C. Kerangka Pemikiran 

  Skema jalannya suatu pemikiran perlu dikemukakan untuk 

menunjukkan arah dari penelitian dan mempermudah pemahaman dan 

penganalisaan masalah.  

 Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam 

gambar berikut ini: 

Atribut Produk (X) 

Merek    (  ) 

Kualitas (  ) 

Desain   (  ) 

Jaminan (  ) 

Gambar 2.  

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Data diolah Tjiptno (2008), Kotler (2008) 

 

Atribut produk merupakan segala sesuatu yang melekat dan menyertai 

produk tersebut. Atribut dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri bagi 

konsumen karena konsumen akan merasa bahwa produk tersebut memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan  produk lain sejenis. Atribut produk yang 

baik akan menimbulkan minat beli konsumen. 

Atribut produk yang digunakan pada penelitian ini meliputi merek, 

kualitas, desain dan jaminan, karena merek dan jaminan merupakan unsur 

yang dapat membedakan tas merek Rumah warna dengan produk lain sebab 

tidak semua produsen menawarkan jaminan atas produknya sedangkan 

Minat beli 

(Y) 
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kualitas dan desain merupakan keunggulan yang ditawarkan oleh tas merek 

Rumah warna dan dapat mempengaruhi minat beli 

Penelitian ini akan meneliti Pengaruh atribut produk terhadap minat 

beli tas ”Rumah warna”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

merek, kualitas, desain, dan jaminan sedangkan, variabel dependen adalah 

minat beli. 

D.      Hipotesis 

  Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 71) Hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  :  Diduga merek, kualitas, desain, dan jaminan berpengaruh terhadap 

minat beli Tas Rumah warna 

  :  Diduga merek merupakan variabel yang dominan berpengaruh 

terhadap minat beli Tas Rumah warna 

 

 

 


