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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Akibat yang ditimbulkan karena adanya persaingan maka konsumen 

menjadi lebih selektif didalam memilih produk barang maupun jasa. Pada sisi 

yang lain dengan semakin beragamnya kualitas barang atau jasa serta pilihan 

merek, menjadikan konsumen bebas memilih produk yang diinginkannya 

sehingga konsumen memilih kendali atas proses pertukaran yang terjadi, 

kenyataan ini menjadikan atribut produk memberikan dukungan dalam proses 

keputusan pembelian yang akan ditetapkan oleh konsumen. Atribut produk 

adalah unsur-unsur pokok yang dipandang penting oleh konsumen dan 

dijadikan dasar melakukan pembelian. (Suswardji, 2012). 

Atribut produk pada dasarnya merupakan keunggulan produk yang 

dimiliki oleh produk dan yang merupakan pembeda antara produk sejenis 

yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan produk sejenis yang 

ditawarkan oleh perusahaan lain. Adanya perbedaan atribut produk yang 

ditawarkan perusahaan secara langsung memberikan dampak terhadap 

tanggapan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Kondisi tersebut 

dapat membuktikan bahwa atribut produk merupakan faktor utama yang 

dipertimbangkan atau memberikan jaminan atas keunggulan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan, dan hal tersebut merupakan cara terbaik 
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mempertahankan pelanggan secara terus-menerus mencari jalan untuk 

memberi kepuasan kepada pelanggan. (Tjiptono, 2005:103). 

Melalui analisis terhadap atribut produk maka dapat diketahui sejauh 

mana peranan atribut produk dalam usaha untuk mempengaruhi keinginan 

konsumen dalam menetapkan pembelian suatu produk. Kondisi tersebut 

dikarenakan atribut produk merupakan unsur-unsur yang dipandang penting 

oleh konsumen dan digunakan sebagai pertimbangan konsumen dalam 

menetapkan produk yang akan mereka beli atau konsumsi. Melalui atribut 

produk tersebut dapat diketahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi 

keinginan konsumen terkait dengan kualitas produk yang ditawarkan. Kualitas 

produk yang baik akan memberikan dukungan atas upaya para konsumen 

untuk mendapatkan produk sesuai dengan keinginan mereka. Apabila produk 

yang ditawarkan perusahaan mampu memberikan dukungan untuk 

menciptakan keputusan pembelian produk maka dengan sendirinya akan 

menciptakan kepuasan atas produk yang telah dibeli. (Ikhwanuddin, 2011). 

Dalam level produk jasa maka atribut produk terbagi menjadi sembilan 

(9) variabel dalam hal ini mencakup mengenai fitur (features), styling, 

kemasan, merek, buktifisik (tangibles), penyampaian jasa, proses, sumber 

daya manusia dan kualitas (Tjiptono, 2005:94). Dalam level produk jasa 

sekunder membutuhkan kombinasi antara unsur-unsur berwujud dan tidak 

berwujud, agar manfaat inti yang ditawarkan dapat dikenali dan dipahami 

dengan mudah oleh para pelanggan. Dalam praktik, unsur-unsur berwujud 

jauh lebih mudah diartikulasikan daripada unsur-unsur tidak berwujud. Selain 
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itu unsur-unsur tak berwujud juga relative sukar dikendalikan, sehingga 

terdapat kecenderungan manajer jasa lebih suka menekankan unsur-unsur 

berwujud yang dapat lebih mudah dikendalikan, dimana atribut produk yang 

unik oleh karena itu penting bagi pemasar untuk mengetahui sejauh manakah 

atribut produknya mampu menarik konsumen untuk membelinya. (Yulindo, 

2011). 

Dari penjelasan tersebut penelitian ini akan memfokuskan pada 

permasalahan mengenai pengaruh atribut produk terhadap keputusan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian dengan mengambil obyek tentang 

produk Perumahan New Villa Bukit Sengkaling. Alasan pemilihan topik 

bahasan tentang atribut produk ini karena atribut produk merupakan manfaat-

manfaat yang diberikan oleh produk tersebut yang diterapkan untuk 

perkembangan produk itu sendiri. (Kotler dan Amstrong, 2008:354). 

Mengingat pentingnya faktor produk dalam melakukan proses pemasaran 

di era pemasaran yang semakin ketat. Hal ini tentunya mendorong pemasar 

untuk dapat menyikapi setiap perubahan kondisi pasar agar tingkat penjualan 

produknya dapat dipertahankan dimasa mendatang. Dalam penelitian ini 

menganalisa bagaimana pengaruh komponen-komponen atribut produk 

terhadap keputusan pembelian produk Perumahan New Villa Bukit 

Sengkaling. Komponen atribut yang dianggap sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Perumahan New Villa Bukit Sengkaling 

diantaranya adalah fitur (features) unsur utama dalam paket penjualan 

perumahan saat ini yang terdiri dari sarana dan prasarana yang ada 



4 
 

diperumahan dalam hal ini terkait dengan kelancaran konsep perumahan, 

kelancaran akses serta tata lingkungan yang terdapat diperumahan. Apabila 

dikaitkan dengan styling yang merupakan penampilan yang unik dari 

Perumahan New Villa Bukit Sengkaling. Sedangkan kualitas dalam hal ini 

mengenai kualitas dari perumahan yaitu terkait dengan fasilitas yang 

ditawarkan.  

Berbagai upaya dari pegembang untuk menawarkan produk perumahan 

yang terbaik menjadi dorongan atau dukungan kepada konsumen untuk 

melakukan pembelian berbagai tipe produk perumahan yang ditawarkan. 

Namun demikian upaya pegembang selama ini belum memberikan jaminan 

secara maksimal terkait upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

terutama setelah atau pasca pembelian yang dilakukan.  Konsumen banyak 

yang mengeluhkan kualitas dari kondisi fisik perumahan, seperti tembok yang 

mudah retak, pintu mudah lapuk serta kondisi fasilitas pendukung lainnya 

sering mengalami masalah. Kondisi ini harus benar-benar mendapat perhatian 

dari pengembang untuk membuat perumahan yang benar-benar sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan sehingga konsumen merasa puas setelah proses 

pembelian dilakukan. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas 

penulis memutuskan untuk mengambil judul skripsi ini yaitu: Pengaruh 

Atribut Produk Terhadap Pembelian dan Perilaku Pasca Pembelian 

Perumahan New Villa Bukit Sengkaling. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang permasalahan dan batasan penelitian yang 

telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah variabel atribut produk yang meliputi fitur (features), styling dan 

kualitas berpengaruh terhadap pembelian Perumahan New Villa Bukit 

Sengkaling? 

2. Apakah variabel atribut produk yang meliputi fitur (features), styling dan 

kualitas berpengaruh terhadap perilaku pasca pembelian Perumahan New 

Villa Bukit Sengkaling? 

3. Apakah variabel pembelian berpengaruh terhadap pembelian dan perilaku 

pasca pembelian Perumahan New Villa Bukit Sengkaling? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas permasalahan bidang manajemen pemasaran 

mengenai pengaruh atribut produk dari variabel-variabelnya (fitur (features), 

styling dan kualitas) terhadap keputusan pembelian Perumahan New Villa 

Bukit Sengkaling. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui variabel atribut produk yang meliputi fitur (features), 

styling dan kualitas berpengaruh terhadap pembelian Perumahan New 

Villa Bukit Sengkaling. 
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2. Untuk mengetahui variabel atribut produk yang meliputi fitur (features), 

styling dan kualitas berpengaruh terhadap perilaku pasca pembelian 

Perumahan New Villa Bukit Sengkaling. 

3. Untuk mengetahui variabel pembelian berpengaruh terhadap pembelian 

dan perilaku pasca pembelian Perumahan New Villa Bukit Sengkaling. 

E. Manfaat Penelitian 

Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dalam menetapkan strategi pemasaran khususnya strategi yang berkaitan 

dengan atribut produk dalam meningkatkan penjualan perusahaan. 

 


