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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler (2007) keputusan pembelian adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar akan membeli. 

Proses tersebut merupakan sebuah penyelesaian masalah harga yang terdiri dari 

lima tahap yaitu Perilaku pembelian, Keputusan pembelian, Penilaian alternatif , 

Pencarian informasi, Pengenalan masalah. 

Tahap proses keputusan pembelian sebagai berikut : 

1. Pengenalan masalah  

Merupakan tahap pertama di proses keputusan pembelian dimana 

konsumen mengenali masalah atau kebutuhan.  

2. Pencarian informasi  

Pada tahap ini konsumen digerakkan untuk mencari lebih banyak 

informasi, konsumen bisa lebih mudah melakukan pencarian informasi aktif, 

ketika lebih banyak informasi diperoleh maka kesadaran dan pengetahuan 

konsumen tentang barang atau jasa akan semakin meningkat.  

3. Penilaian alternatif  

Konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek 

alternatif dalam himpunan pikiran.  

4. Keputusan pembelian  

Keputusan seorang konsumen untuk mengubah, menangguhkan, atau 

membatalkan keputusan-membeli, banyak dipengaruhi oleh pandangan risiko 

seseorang. Besar kecilnya risiko yang ditanggapi seseorang adalah berbeda-beda 

sesuai dengan besar uang yang dibelanjakan, banyak cirri yang tidak pasti, dan 

tingkat kepercayaan diri konsumen. Seorang konsumen mengembangkan 

kebiasaan tertentu untuk mengurangi risiko, seperti membatalkan keputusan, 

menghimpun informasi dari teman-teman, dan memilih sebuah merek nasional 

dan memiliki jaminan.  
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5.  Perilaku setelah pembelian  

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika produk sesuai harapan maka konsumen 

akan puas. Jika melebihi harapa, maka konsumen sangat puas. Jika kurang 

memenuhi harapan maka konsumen tidak puas. Kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen dengan suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Bila 

konsumen puas, dia akan menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi untuk 

membeli produk itu lagi. 

 

2.2 Riset Konsumen dan Pasar 

Riset konsumen dan pasar dilakukan untuk mengetahui keinginan 

konsumen dan pasar terhadap kompor berbahan bakar sampah minyak goreng. 

Riset dilakukan dengan mengguakan metode penelitian kualitatif atau dengan 

wawancara langsung kepada konsumen / responden.  penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunankan pendekatan 

induksi. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada bagaimana peneliti 

menelaah dan merangkum data yang didapatkan dari responden.  

Sementara Sukardi (2006: 72), mengatakan "Bahwa Ada beberapa elemen 

penting dalam analisis data yang penting dalam analisis data kualitatif yang perlu 

terus diingat oleh setiap peneliti dalam melakukan kegiatan analisis data adalah 

sebagai berikut:  

a. Reduksi Data Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah 

berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setap kontak atau pertemuan 

dengan responden. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak 

dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses, dan 

persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga. Dari rangkuman yang dibuat 



6 
 
 

ini kemudian peneliti melakukan reduksi data yang kegiatannya mencakup unsur-

unsur spesifik termasuk proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan 

kaitannya dengan setiap kelompok data, menyusun data dalam satuan-satuan 

sejenis. Pengelompokkan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat 

diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variable,  membuat koding data 

sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. Kegiatan lain yang masih termasuk dalam 

mereduksi data yaitu  

b. kegiatan memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data 

kasar ke catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif-naturalistik, ini merupakan 

kegiatan kontinyu dan oleh karena itu peneliti perlu sering memeriksa dengan 

cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti 

dengan responden. . Menampilkan Data Pada proses ini peneliti berusaha 

menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan 

dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat hubungan 

antar variabel agar peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa 

yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan 

penelitian. Penampilan atau display data yang baik dan tampak jelas alur pikirnya, 

adalah merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan 

display yang baik merupakan satu langkah penting untuk menuju kea rah jalan 

lancer untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.  

c. Verifikasi Data Pada langkah verifikasi peneliti sebaiknya masih tetap 

mampu, di samping tetap menuju ke arah kesimpulan yang sifatnya terbuka, juga 

peneliti masih dapat menerima masukan data dari peneliti lain. Bahkan pada 

langkah verifikasi ini sebagian peneliti juga masih kadang ragu-ragu untuk 

meyakinkan dirinya apakah mereka dapat mencapai pada tingkat final, di mana 

langkah pengumpulan data dinyatakan berakhir. Untuk dapat menggambarkan dan 

menjelaskan kesimpulan yang memiliki makna, seorang peneliti pada umumnya 

dihadapkan pada dua kemungkinan strategi atau taktik penting, yaitu: memaknai 

analisis spesifik dan menarik serta menjelaskan kesimpulan. 
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2.3   Desain 

Menurut kotler & keller (2012), desain adalah sejumlah fitur-fitur yang 

berdampak pada bagaimana suatu produk terlihat, dirasakan, dan berfungsi pada 

konsumen. Desain merujuk pada pengorganisasian berbagai elemen dalam 

kemasan (kotler &amstrong, 2001). 

Hal tersebut selaras dengan definisi yang di kemukakan oleh eames (dalam 

morris, 2009), yaitu desain adalah sebuah rencana dalam menyusun elemen-

elemen terbaik yang digunakan untuk menyempurnakan sesuatu dengan tujuan 

tertentu. Desain dipahami sebagai alat persaingan yang ampuh untuk 

meningkatkan nilai suatu produk (stokholm,2003). 

Desain, baik yang di rancang adalah barang, iklan, ataupun yang lain, pada 

dasarnya menggabungkan berbagai macam hal seperti fungsi, seni, kelayakan dan 

lain-lain. Jadi ketika suatu rancangan hanya melihat dari satu sisi maka 

kemungkinan besar rancangan itu akan kurang maksimal. Kita ambil contoh 

industri mobil di indonesia. Mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa mobil 

lansiran jepang merupakan mobil terlaris diindonesia dan penjualannya seakan-

akan tidak pernah mati. Jika dilihat apa keistimewaan dari mobil jepang, salah 

satunya adalah rancangan, atau biasa disebut design.  

Dalam hal ini tidak bisa menyempitkan arti kata design hanya pada 

barangnya saja, karena dibandingkan dengan mobil amerika yang beredar 

diindonesia, dari segi teknologi sudah bisa mengalahkan produk jepang. Namun 

yang jadi pertanyaan disini adalah kenapa bisa produk jepang sangat diminati dan 

harga jual kembalinya begitu bagus. Jawabannya sederhana, karena mereka 

berhasil merancang secara keseluruhan dalam hal penjualan, keinginan konsumen, 

harga jual kembali produk tersebut, propaganda produk dan lain-lain.  

Hal ini yang mendorong majunya industri mobil jepang diindonesia. Maka 

dari contoh diatas maka dapat dikatakan dalam mendesain jangan setengah-
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setengah, dari mulai hulu sampai hilir semuanya harus dirancang sehingga apa 

yang dihasilkan dapat mendekati atau bahkan bisa lebih dari apa yang diharapkan.  

Desain juga dapat di artikan sebagai implementasi dari pemikiran-

pemikiran pada bentuk yang akan di sematkan pada suatu barang baik itu barang 

yang benar-benar baru maupun barang yang sudah ada kemudian di inovasi 

kembali. Dapat disimpulkan bahwa desain adalah pengembangan ide dan gagasan 

yang diimplementasikan pada suatu produk yang dapat mempengaruhi bagaimana 

produk itu terlihat dan bagaimnana fungsional dari produk tersebut. 

Ada banyak faktor mengapa desain suatu barang cukup kuat dalam 

mmpengaruhi keputusan pembelian konsumen. Desain produk menentukan kesan 

pertama yang mengkomunikasikan manfaat dari produk tersebut. Selain itu, 

tampilan dari suatu produk dapat meningkatkan nilan dari produk itu sendiri 

karena banyak konsumen yang memilih membeli produk yang terlihat estetis 

(schoorman 7cruesen, 2005) 

Schoorman & crueser (2005), membagi peran desain produk menjadi enam, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Communication of aesthetic 

Nilai estetika suatu produk berkaitan dengan kesenangan yang didapat dari 

melihat produk, tanpa mempertimbangkan kegunaan produk tersebut. Ketika 

produk alternatif lain memiliki fungsi dan harga yang hampir sama, konsumen 

akan memilih produk yang menarik bagi mereka secara estetis. Beberapa 

penelitian telah menentukan sifat-sifat dari suatu produk yang berhubungan 

dengan estetika, salah satunya adalah warna dari suatu produk.. 
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2. symbolic 

penampilan suatu produk dapat mengkomunikasikan pesan produk 

tersebut. Sebuah produk misalnya dapat terlihat ceria, membosankan, mahal, dan 

kekanakan. 

3. functional 

 Nilai fungsional dari suatu produk berkatian dengan fungsi dan kegunaan 

produk yang ditunjukan. Kegunaan suatu produk bisa langsung terlihat jelas dari 

penampilannya. Contohnya adalah adanya pegangan pada sebuah produk 

menunjukan bahwa produk tersebut mudah dibawa kemana-mana. 

4. Ergonomic product information 

Nilai ergonomis suatu produk membutuhkan suatu penyesuaian produk 

tersebut dengan kualitas manusia. Secara teknik fungsi ergonomis suatu produk 

dapat diimplementasikan pada sebuah produk dengan cara membuat produk 

menjadi mudah digunakan. Hal ini mencakup aspek emosional dalam hal tidak 

adanya rasa frustasi ketika menggunakan suatu produk dan produk tersebut 

memberikan pengalaman penggunaan yang menyenangkan. Konsumen dapat 

membentuk kesan tentang kemudahan penggunaan suatu produk atas dasar 

penampilan produk tersebut. 

5. Attention drawing 

Mendapatkan perhatian konsumen adalah langkah awal bagi produk untuk 

yang memungkinkan konsumen untuk membeli suatu produk. Atensi adalah 

pembagian kapasitas pengolahan informasi pada suatu stimulus. Secara umum, 

kemampuan suatu produk dalam menarik perhatian konsumen dapat ditingkatkan 

melalui ukuran ataupun warna yang cerah. 

6. Categorization 

Konsumen menggunakan tampilan produk untuk mengkategorisasikan 

suatu produk. Contohnya adalah, bentuk umum produk sabun mandi padat adalah 

berbentuk kotak. 
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 Jika diteruskan hingga pada penjualan produk maka hal ini berkaitan 

dengan apa yang dikatakan Rizki Nasution(2011) 7 Tips cara membuat produk 

baru yang handal: 

 

1. Lakukan riset pasar 

Riset pasar adalah penelitian yang dilakukan untuk membantu pihak manajemen 

pemasaran dalam mengukur potensi pasar, menganalisis luar pasar, menyelidiki 

karakteristik pasar, menganalisis penjualan, menaksir permintaan produk, 

menetapkan daerah penjualan, meneliti saluran distribusi. 

Untuk kegiatan riset pemasaran, kegiatan yang sistematis tersebut meliputi 

berbagai  kegiatan, mulai dari; perumusan masalah, penentuan desain riset, 

perancangan metode pengumpulan data, perancangan sampel dan pengumpulan 

data, analisis dan interpretasi data serta penyusunan laporan riset. 

2.    Lakukan riset konsumen 

Riset konsumen adalah penelitian yang dilakukan perusahaan kepada 

konsumen/calon konsumen dengan cara mengumpulkan, mencatat dan 

menganalisa data secara sistematis tentang konsumen yang dapat dijadikan 

sebagai masukan yang esensial perusahaan dan dapat membantu strategi 

pemasaran perusahaan dimasa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Tahapan-tahapannya adalah menentukan tujuan riset, mengumpulkan dan 

mengevaluasi data sekunder, merancang studi riset primer, mengumpulkan data 

primer, menganalisis data, mempersiapkan laporan hasil riset. 

3.    Menentukan strategi marketing 

A. Segmentasi pasar 

Kategori dalam segmentasi pasar, secara garis besar mengikuti kategori yang 

dipelopori oleh kotler sebagai bapak pemasaran : 
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1. Geografis : suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi-bagi 

pasar dalam beberapa unit geografis yang berbeda-beda seperti daerah, 

populasi, kepadatan dan iklim. 

2. Demografis : suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi-

bagi pasar dalam beberapa grup dengan basis-basis variabel seperti usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, pendidikan, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, 

agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. 

3. Psikografis : suatu aktivitas pemasaran yag dilakukan dengan membagi 

konsumen atas beberapa grup berbeda-beda dengan basis variabel gaya hidup 

dan kepribadian. 

4. Perilaku : suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi 

konsumen atas grup-grup yang berbeda dengan basis variabel seperti status 

pengguna, kesetiaan merk, tingkat penggunaan, manfaat yang dicari, 

kesempatan penggunaan, kesiapan membeli dan sikap terhadap produk. 

B. Target Pasar 

 Setelah mengumpulkan beberapa segmen pasar, maka perusahaan mulai 

melakukan beberapa analisa untuk menetukan target pasar yang akan di bidik. 

Dalam artian lebih mengkerucutkan lagi segmen pasar. 

 Menurut Craven, Marketing Targeting (2003), sebuah proses ketertarikan 

setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Pada 

umumnya target pasar dibedakan sebagai berikut :  

a. Undifferentiated Marketing (mass) 

Sebuah strategi yang mengabaikan segmen dan masuk kedalam sebuah 

pasar dengan hanya satu penawaran. 

b. Differentiated marketing (segmented) 

Sebuah strategi pasar yang memutuskan untuk menargetkan beberapa 

segmen pasar dan merancang beberapa penawaran untuk setiap pasarnya. 

c. Concentrated Marketing (Niche) 

Sebuah strategi pasar yang memiliki segmen sedikit dan sempit. 
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d. Micromarketing 

Penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

termasuk marketing lokal dan merketing individual. 

e. positioning 

memposisikan suatu produk dengan jelas, tepat, dan berbeda untuk 

bersaing dipikiran target konsumen. 

f. differentiation 

membuat suatu perbedaan kepada target konsumen dengan menciptakan 

nilai yang berbeda dipikiran konsumen. 

C. Bauran Pemasaran 

 Setelah target pasar diputuskan, maka selanjutnya adalah memutuskan 

rancana detail untuk bauran pemasaran. Menurut Kotler (2008), bauran pemasarn 

adalah seperangkat taktik pemasaran yang dapat dikontrol meliputi produk, harga, 

tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menciptakan respon dari 

target marketnya. Bauran pemasaran juga dikenal dengan 4p. Menurut Kotler & 

Amstrong, 4p didefinisikan : 

1. Produk (product) 

Produk adalah kombinasi benda atau jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Produk secara luas 

meliputi desain, hak paten, merek, positioning, dan inovasi produk. 

2. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa.  

3. Tempat (place) 

Tempat yang dimaksud adalah tempat perusahan dari mulai melakukan 

produksi hingga barang sampai ke tangan konsumen. Pemilihan tempat 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu transportasi, pergudangan, 

pengaturan, persediaan, dan cara pemesanan bagi konsumen. 
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4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktivitas untuk megkomunikasikan produk dan jasanya 

dan mempengaruhi target konsumen untuk membeli. Kegiatan promosi 

dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu iklan,  personal selling, public 

relation,  dan promosi penjualan. 

5.    Buat brand yang simple dan menarik 

Brand yang simple dan menarik akan mudah diingat dan dikenali oleh konsumen, 

sehingga dapat menjadi suatu referensi bagi konsumen. 

Merek merupakan suatu nama, istilah, tanda symbol, rancangan, atau kombinasi 

dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seorang 

kelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. (Kotler dan 

Amstrong, 2001). 

Kotler menyampaikan 4 arti merek sebagai berikut: 

 Atribut 

Merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. 

Mercedes membawa atribut seperti dilengkapi dengan mesin bagus, dibuat dengan 

bahan bermutu tinggi, awet, bergengsi tinggi, capat, mahal, dan nilai jual tinggi. 

Perusahaan dapat menggunakan satu atau beberapa atribut ini untuk mengiklankan 

produknya. Selama bertahun-tahun Mercedes Benz mengiklankan dilengakapi 

dengan mesin yang berbeda dari mobil lain di seluruh dunia. Ini memberikan 

landasan positioning bagi atribut lain dari mobil. 

 Manfaat 

Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu 

atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungisonal dan emosional. Misalnya 

atribut awet dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, saya tidak perlu 

membeli mobil baru setiap beberapa tahun. Atribut mahal diterjemahkan menjadi 

manfaat emosional, mobil ini membuat saya merasa penting dan dihormati. 

Atribut dibuat dengan bahan bermutu tinggi di terjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional. 
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 Nilai 

Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Jadi, pembeli 

Mercedes menilai prestasi, keamanan, dan harga diri tinggi. Pemasar merek harus 

mengenali kelompok spesifik pembeli mobil yang nilai-nilainya sesuai dengan 

paket manfaat yang disampaikan. 

 Kepribadian 

Merek juga menggambarkan kepribadian. Peneliti motivasi kadang-kadang 

bertanya, bila merek ini adalah manusia seperti apa gambarannya? 

Konsumen mungkin membayangkan sebuah mobil Mercedes sebagai seorang 

eksekutif bisnis berusia pertengahan kaya. Merek akan menarik orang yang 

gambaran sebenarnya dan citra dirinya cocok dengan citra merek.   

6.    Perlihatkan differentiation (keunikan) dari produk 

Strategi differentiation merupakan upaya perusahaan untuk menyediakan 

produk dan jasa yang unik dan bermutu tinggi, sehingga dapat  mempromosikan 

reputasi yang baik dan identitas merek yang kuat, biasanya diikuti dengan harga 

yang premium. Bisnis digital sangat dimungkinkan dapat menghasilkan produk 

dan jasa yang different, karena sentuhan teknologi digital akan senantiasa memacu 

pelaku bisnis untuk melakukan inovasi secara berkesinambungan. Hal ini dapat 

menciptakan cara baru bisnis dalam mencapai keunggulan bersaing. 

Cara baru yang banyak dilakukan dalam proses bisnis digital adalah 

adanya fasilitas kustomisasi produk atau jasa, sehingga konsumen akan 

mendapatkan produk atau jasa yang lebih spesifik dan different. Hal inilah yang 

menjadikan produk atau jasa yang memiliki unique cutomer value, secara 

otomatis hal ini akan men-drive perusahaan untuk memiliki keungulan 

bersaing. Sebagai contoh perusahaan Dell’s Komputer memperkuat posisi 

kepemimpinannya dengan cara menyediakan sistem yang memfasilitasi 

pelanggannya untuk memilih spesifikasi hardware komputer yang dipesannya. 

Perusahaan sepatu terbesar Nike, mempersilahkan para pelanggannya untuk 

memilih warna atau menambahkan nama pribadi atau nickname pada sepatu yang 
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dipesannya melaui program NIKEid, para pelanggan dapat melihat-lihat pilihan 

sepatu yang mereka minati  di situs nike.com, sebelum pemesanan dilakukan. 

Metoda-metoda kustomisasi massa, telah mengubah cara perusahaan 

dalam menjual produknya, dan itu telah membuktikan bahwa cara seperti itu 

adalah teknik diferensiasi yang efektif. Bisa jadi secara tradisional, perusahaan 

meraih pelanggan dilakukan dengan berbagai cara, seperti ; pemutahiran katalog, 

ruang pameran,personal sales call, dan menggunakan banyak  cara lagi untuk 

membuat kemasan produk menjadi lebih menarik dan prestige,celebrity 

endorsements (dukungan selebriti), sponsorship kegiatan amal, Semuanya itu 

merupakan cara-cara yang masih layak dilakukan dan dianggap efektif, tergantung 

pada suatu lingkungan persaingan perusahaannya. 

7.    Promosikan 

Promosi adalah upaya untuk memberitahu kan atau menawarkan produk atau jasa 

pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor 

mengharapkan kenaikannya angka penjualan. 

Tujuan promosi di antaranya adalah: 

1.      Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial 

2.      Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit 

3.      Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan 

4.      Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar 

5.      Membedakan serta mengunggulkan produk disbanding produk pesaing 

6.      Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Produsen
http://id.wikipedia.org/wiki/Distributor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penjualan&action=edit&redlink=1
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Ada empat jenis kegiatan promosi, antara lain : (Kotler, 2001:98-100) 

 Periklanan (Advertising), yaitu bentuk promosi non personal dengan 

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

 Penjualan Tatap Muka (Personal Selling), yaitu bentuk promosi secara 

personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli 

yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

 Publisitas (Publisity), yaitu suatu bentuk promosi non personal mengenai, 

pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulasin formasi/berita 

tentangnya (pada umumnya bersifat ilmiah). 

 Promosi Penjualan (Sales promotion), yaitu suatu bentuk promosi diluar 

ketiga bentuk diatas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

 Pemasaran Langsung (Direct marketing), yaitu suatu bentuk penjualan 

perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. 

 

2.4 Minyak Jelantah 

Minyak jelantah pada dasarnya adalah minyak goreng yang telah 

digunakan berkali-kali hingga tidak layak lagi digunakan dan akhirnya menjadi 

sampah. minyak jelantah adalah minyak nabati. Saat ini telah banyak penelitian 

yang mengungkap bahwa minyak jelantah dapat diolah menjadi biodiesel. Dari 

sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa minyak jelantah juga memiliki 

karakteristik yang hampir mirip dengan solar dan bensin. Jika di tarik benang 

merahnya maka minyak jelantah juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar. 

 Dalam prinsipnya, minyak jelantah yang akan diolah menjadi biodiesel 

masih harus melalui berbagai proses dan berbagai campuran, hal itu dikarenakan 

kekentalan pada minyak jelantah itu sendiri.  

Minyak sawit yang dapat digunakan bisa dalam bentuk minyak kotor atau 

Crude Palm Oil (CPO) maupun Refined Palm Oil (CPO yang sudah mengalami 

proses rafinasi). Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar kedua di 

dunia. Pada tahun 2000 tercatat bahwa Indonesia menghasilkan 6,5 juta ton CPO. 
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Pada tahun 2012 Indonesia diperkirakan akan menjadi produsen terbesar di dunia 

dengan produksi total 15 juta ton per tahun (Kompas,Oktober 2001). 

 

Minyak goreng merupakan minyak yang telah mengalami proses 

pemurnian yang meliputi degumming, netralisasi, pemucatan dan deodorisasi. 

Secara umum komponen utama minyak yang sangat menentukan mutu minyak 

goreng adalah asam lemaknya, karena asam lemak menentukan sifat kimia 

maupun stabilitas minyak (Djatmiko, 1974). Selain itu mutu minyak dapat 

ditentukan dari beberapa faktor seperti kandungan air, kotoran dalam minyak, 

warna, dan bilangan penyabunan (Ketaren,1986). 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tahar, dkk. (2003) tentang 

Evaluasi Teknis Pembuatan Biodiesel dari Minyak Jelantah, telah dipelajari 

pengauh rasio metanol terhadap jumlah minyak jelantah (dengan perbandingan 

volume 10-25%-v metanol terhadap minyak jelantah). Pada penelitian ini 

diperoleh karakteristik biodiesel yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang 

distandarkan, terutama pada beberapa parameter utama. Rendahnya kualitas 

produk disebabkan terjadinya reaksi saponifikasi yang membentuk sabun akibat 

dari reaksi minyak jelantah dengan katalis basadan sisa air yang masih 

terkandung. Hal ini dapat dideteksi dari tampilan produk yang keruh 

kekuningkuningan, sedangkan biodiesel umumnya berwarna kuning jernih. 

Kondisi optimal reaksi dicapai pada rasio volume metanol terhadap minyak 

jelantah pada 20 %-v. Pada penelitian ini didapat konversi reaksi93% dengan 

perbandingan mol metanol trehadap mol minyak jelantah sekitar 4,95:1. 

 

 

2.5 Sampah 

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat 

padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi 
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dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi 

pembangunan (Sri Subekti). 

 

 Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan 

limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-

perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena 

pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial 

ekonimis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan 

pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (S.Hadiwiyoto,1983). 

Didalam masyarakat sampah memang merupakan suatu hal yang bagi 

sebagian besar orang dapat dikatakan sangat menganggu. Bahkan mungkin bukan 

Cuma masyarakat tapi juga negara ikut resah karena peredaran sampah ini. 

Sehingga banyak usaha yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran sampah 

ini.  

 

Sampah tidak seburuk yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Karena 

pada faktanya sampah jika dikelola dengan dengan baik maka akan meberikan 

keuntungan yang cukup mengiurkan serta dapat memberikan tambahan lapangan 

pekerjaan. 

 

2.6 Penelitian kualitatif 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan 

menggunankan pendekatan induksi. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan 

pada bagaimana peneliti menelaah dan merangkum data yang didapatkan dari 

responden.  

Sementara Sukardi (2006: 72), mengatakan "Bahwa Ada beberapa elemen 

penting dalam analisis data yang penting dalam analisis data kualitatif yang perlu 

terus diingat oleh setiap peneliti dalam melakukan kegiatan analisis data adalah 

sebagai berikut:  
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a. Reduksi Data Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah 

berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setap kontak atau pertemuan 

dengan responden. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak 

dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses, dan 

persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga. Dari rangkuman yang dibuat 

ini kemudian peneliti melakukan reduksi data yang kegiatannya mencakup unsur-

unsur spesifik termasuk proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan 

kaitannya dengan setiap kelompok data, menyusun data dalam satuan-satuan 

sejenis. Pengelompokkan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat 

diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variable,  membuat koding data 

sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. Kegiatan lain yang masih termasuk dalam 

mereduksi data yaitu  

b. kegiatan memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data 

kasar ke catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif-naturalistik, ini merupakan 

kegiatan kontinyu dan oleh karena itu peneliti perlu sering memeriksa dengan 

cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti 

dengan responden. . Menampilkan Data Pada proses ini peneliti berusaha 

menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan 

dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat hubungan 

antar variabel agar peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa 

yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan 

penelitian. Penampilan atau display data yang baik dan tampak jelas alur pikirnya, 

adalah merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan 

display yang baik merupakan satu langkah penting untuk menuju kea rah jalan 

lancer untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal.  

c. Verifikasi Data Pada langkah verifikasi peneliti sebaiknya masih tetap 

mampu, di samping tetap menuju ke arah kesimpulan yang sifatnya terbuka, juga 

peneliti masih dapat menerima masukan data dari peneliti lain. Bahkan pada 
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langkah verifikasi ini sebagian peneliti juga masih kadang ragu-ragu untuk 

meyakinkan dirinya apakah mereka dapat mencapai pada tingkat final, di mana 

langkah pengumpulan data dinyatakan berakhir. Untuk dapat menggambarkan dan 

menjelaskan kesimpulan yang memiliki makna, seorang peneliti pada umumnya 

dihadapkan pada dua kemungkinan strategi atau taktik penting, yaitu: memaknai 

analisis spesifik dan menarik serta menjelaskan kesimpulan. 

2.7 Populasi dan Sampel 

2.7.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian daitarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Dalam 

penelitian ini , populasi yang digunakan adalah orang yang telah berkeluarga, 

karena orang yang telah berkeluarga sebagian besar terbiasa masak sendiri karena 

selain hemat biaya juga bisa mengkontrol gizi dan membuat makanan sehat. 

 

2.7.2 Sampel 

 Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi 

(Ferdinand, 2006). Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin 

kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah 

perwakilan populasi yang disebut sampel (Ferdinand, 2006). 

 

2.7.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, yaitu Data 

primer menurut Umar (2000) merupakan data yang didapat langsung dari sumber, 

yaitu dari individu atau perseorangan, seperti dari wawancara maupun hasil dari 

pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer didapat dari pengisian 

kuesioner oleh konsumen yang telah berkeluarga. 
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2.7.4 Data yang Diperlukan 

1. Data responden 

2. Presepsi responden terhadap kompor berbahan bakar sampah minyak 

goreng. 

2.8 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan  kuisioner. 

Peneliti memberikan kuisioner secara langsung kepada konsumen yang termasuk 

dalam sampel penelitian. Pertanyaan bersifat tertutup, diukur menggunakan skala 

dengan internal 1-5 yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu , tidak setuju, dan sangat 

tidak setuju. 

 Pada penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert, menurut 

Kinnear (dalam Umar, 2000) yaitu skala yang berhubungan dengan pernyataan 

mengenai sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-

tidak senang, dan baik-tidak baik. Pernyataan yang diisi oleh responden dalam 

jumlah kategori tertentu, misalnya lima. 

  

 

2.9    Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengatur tepat tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. Untuk menghitung uji validitas, bandingkan nilai correlations (r hitung) 

dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai 

positif, maka pertanyaan atau indikator tersebut valid (Ghozali, 2009). 

Apabila :               , artinya pernyataan atau indikator tersebut 

adalah valid. 

TS STS S R SS 
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Apabila :                , artinya pernyataan atau indikator tersebut 

adalah tidak valid. 

 

 

2.10    Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau 

handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau 

konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan handal apabila nilai 

croanbach alpha (α) lebih besar dari 0,6. Namun apabila nilai croanbach alpha 

lebih kecil dari 0,6 maka kuesioner dianggap kurang handal sehingga apabila 

dilakukan penelitian ulang terhadap variabel-variabel tersebut ada waktu dan 

dimensi yang berbeda, kesimpulannya akan berbeda (Ghozali, 2009). 

2.11      Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas (x) yang berpengaruh terhadap variabel (Y). adapun bentuk 

persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

  Y = a + bX 

 

 

Keterangan : 

 

Y = variabel terikat 

a  = konstanta 

b  = koefisien regresi 

X = variabel bebas 

Dari rumus penelitian regresi linier sederhana di atas dapat dicari nilai a 

dan nilai b dengan menggunakan cara sebagai berikut : 
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Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fit nya (Ghozali, 2009). Secara statistik, dapat diukur dari nilai 

statistik f, nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t. Menurut Ghozali (2009) 

perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah kritis (daerah dimana    ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana    diterima. 

2.12 Pengujian Hipotesis Penelitian 

A. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

 

   : bi = 0, berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen  

 

Ha : bi ≠ 0, berarti variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen . 

 

Cara melakukan uji t dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 adalah dengan 

membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabel. Apabila t tabel > t hitung, maka 

  diterima dan Ha ditolak. Sedangkan apabila t tabel < t hitung, maka   ditolak 

dan Ha diterima (Ghozali, 2009). 

A. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan ke dalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). 
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a. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F-test di atas, yaitu : 

        

Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara simultan 

terhadap variabel dependen. 

 Ha : b > 0 

Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen yaitu secara 

simultan terhadap variabel dependen. 

 

b. Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

atau taraf signifikansi sebesar 5%, maka : 

 Jika F hitung > F tabel, maka    ditolak, berarti masing-masing variabel 

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

 Jika F hitung < F tabel, maka    diterima, berarti masing-masing variabel 

bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

B. Koefisien Determinasi (  ) 

Menurut Kuncoro (2001), nilai koefisien determinasi adalah di antara nol 

dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui variasi variabel dependen. 

Pada intinya, koevisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil    mendekati 1 

maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Namun jika hasil    mendekati 0 berarti terdapat korelasi 

yang lemah antara variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2009). 

 


