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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Rosselina Cindy Kautsar (2012), yang berjudul 

Analisis Preferensi Konsumen Yoghurt My Healthy di Dramaga Bogor. Penelitian ini 

menganalisis tentang perilaku konsumen khususnya tentang proses pengambilan 

keputusan dan preferensi konsumen terhadap yoghurt My Healthy yang dilakukan di 

daerah Dramaga Bogor pada bulan Februari sampai April 2012.  Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan (1) Mengetahui karakteristik responden yang menjadi 

konsumen yoghurt My Healthy, (2) Mengetahui proses pengambilan keputusan 

konsumen yoghurt My Healthy, dan (3) Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi preferensi konsumen untuk membeli yoghurt My 

Healthy.Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling 

sebanyak 100 responden. Analisis data dalam penelitian ini adalah Uji Validitas, 

Reliabilitas, Analisis deskriptif dan Analisis Faktor. Pengolahan data menggunakan 

Microsoft Excel 2007 dan program SPSS versi 16 for windows.  

Hasil penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar konsumen yang 

mengkonsumsi yoghurt My Healthy adalah perempuan (60%), konsumen sebagian 

besar berusia antara 17-23 tahun sebanyak (97%). Di mana mayoritas konsumen 

berstatus belum menikah (99%). Tempat tinggal konsumen mayoritas di rumah 

sewa/kost sebanyak (80%). Konsumen sebagian besar memiliki pendapatan terbanyak 

berkisar antara Rp 500.000-Rp 1.000.000 per bulan (67%) dan pengeluaran terbanyak 

berkisar antara Rp 500.000-Rp 1.000.000 per bulan (70%).  
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Berdasarkan hasil analisis faktor, terbentuk enam faktor dari seluruh atribut 

yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam membeli yoghurt My Healthy, 

antara lain: (1) Faktor atribut produk, yang terdiri dari komposisi/kandungan nutrisi 

produk, kualitas produk, kehalalan produk, sifat/cara kerja produk, hasil/manfaat 

produk, dan keamanan kemasan produk, (2) Faktor fitur produk, yang terdiri dari 

variasi rasa produk, kesesuaian rasa dan aroma, fleksibel untuk semua kalangan, 

variasi warna kemasan produk, dan ketersediaan produk, (3) Faktor harga dan 

kemasan produk, yang terdiri dari harga yang terjangkau, ukuran kemasan, kemasan 

yang menarik, dan bentuk kemasan produk, (4) Faktor jaminan produk, yang terdiri 

dari kenyamanan mengkonsumsi, keamanan mengkonsumsi, promosi yang diberikan, 

kualitas tahan lama, dan kepuasan produk, (5) Faktor merek, yang terdiri dari daya 

tarik merek dan tingkat kemudahan mengingat merek, dan (6) Faktor kemudahan, 

yang terdiri dari kemudahan mendapatkan produk dan kemudahan mendapatkan 

informasi. 

Aldo Sudibyo Poniman dan Tan Alexander Cahyadi Sentosa (2011) meneliti 

tentang Analisa Faktor Yang Menjadi Preferensi Konsumen Dalam Memilih Coffee 

Shop di Surabaya. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang 

menjandi preferensi konsumen dalam memilih coffee shop. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei. Dalam penelitian ini menggunakan Uji 

Validitas, Uji Reliabilitas, AnalisisDeskriptif dan untuk uji hipotesa menggunakan 

Analisis Faktor (Bartlett’s test ofsphericity (BTS), Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)), 

Metode Analisis Faktor (Principal Component Analysis (PCA)), dan penentuan 

jumlah faktor dengan ekstraksi. 
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Hasil penelitian menunjukan factor yang mempengaruhi preferensikonsumen 

dalam memilih coffee shop di Surabaya adalah faktor generik, faktornilai, faktor 

psikologis, dan faktor emosional. 

Handayati (2011) dalam judul penelitiannya yang berjudul Analisis Proses 

Pengambilan Keputusan dan Preferensi Konsumen Rehat Café Bogor. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen Rehat Café, 

mengidentifikasi proses pengambilan keputusan konsumen Rehat Café, dan 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen Rehat Café. Alat 

analisis yang digunakan adalah Tabulasi silang, Analisis deskriptif, dan Analisis 

faktor. Hasil dari analisis faktor terbentuk delapan faktor yang mempengaruhi 

preferensi konsumen, yaitu faktor kualitas layanan sebesar 10,006, faktor perhatian 

sebesar 2,572, faktor keamanan sebesar 1,965, faktor dukungan teknologi informasi 

jasa sebesar 1,609, faktor mudah dijangkau sebesar 1,388, faktor kualitas makanan 

sebesar 1,188, faktor pilihan sebesar 1,070, dan faktor harga sebesar 1,009. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian 

ini yaitu kesamaan menganalisis preferensi konsumen dengan menggunakan analisis 

faktor dan analisis deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu 

objek penelitian dan atribut yang digunakan. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Produk 

Tjiptono (2008), mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan  produsen  untuk  diperhatikan,  diminta,  dibeli,  digunakan,  atau 

dikonsumsi  pasar  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  atau  keinginan  pasar  
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yangbersangkutan.  Setiap  produk  berkaitan  dengan  produk-produk  secara  

hirarkis dengan produk-produk tertentu lainnya. 

2.2.2Air Kelapa 

Kelapa (Cocos nucifer L.) merupakan komoditas strategis yang memiliki 

peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga 

dianggap sebagai tumbuhan serba guna, khususnya bagi masyarakat pesisir. Hasil 

kelapa yang diperdagangkan sejak zaman dahulu adalah minyak kelapa, yang sejak 

abad ke 17 telah dimasukkan ke Eropa dari Asia (Setyamidjaja, 2006). Pemanfaatan 

limbah kelapa oleh masyarakat Indonesia dapat berupa serabut, tempurung, lidi dan 

daun kelapa sebagai bahan kerajinan tangan serta alat rumah tangga. Serabut kelapa 

dapat dimanfaatkan menjadi keset. Tempurung dapat dibuat berbagai macam 

kerajinan dan alat rumah tangga. Lidi yang berasal dari tulang daun kelapa 

dimanfaatkan untuk membuat sapu dan daun kelapa untuk hiasan rumah tangga. 

Pohon kelapa atau Cocos nucifera merupakan suatu jenis tumbuhan dari suku 

aren-arenan atau Arecaceae dan mudah tumbuh di halaman rumah dan tanah tropis di 

Indonesia, sehingga negara Indonesia termasuk penghasil kelapa terbesar didunia. 

Pohon kelapa terdiri dari berbagai bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan salah 

satunya yaitu untuk kesehatan (Bogadenta, 2013).Air kelapa bisa dimanfaatkan untuk 

menanggulangi berbagai masalah kesehatan.Manfaat yang begitu besar dari air kelapa 

disebabkan karena air kelapa mengandung banyak zat yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh. 
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Air kelapa merupakan salah satu hasil alamyang paling bermanfaat. Air 

kelapa merupakancairan jernih dalam kelapa muda yang memilikinilai nutrisi dan 

manfaat terapeutik yang tinggi.Air kelapa dapat digunakan sebagai alternatifrehidrasi 

secara oral, bahkan di daerah terpencilyang dapat dipergunakan untuk rehidrasi 

secaraintravena. Air kelapa mengandung elektrolit yangtinggi dan bersifat isotonis. 

Kandungan natriumdan kalium dapat mengembalikan elektrolit yanghilang melalui 

keringat dan urine. Air kelapaberasa sedikit manis sehingga dapat mengurangimual, 

kembung, dan rasa tidak nyaman di perutsehingga mudah diminum dalam jumlah 

lebihbanyak dibanding dengan minuman olahragaatau air minum biasa. 

2.2.3Perilaku Konsumen 

Umar dalam Tovan (2010) menyatakan bahwa perilaku konsumen terbagi dua 

bagian, perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak. Variabel-variabel 

perilaku yang tampak antara lain jumlah pembelian, waktu pembelian, karena siapa, 

dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Variabel perilaku 

yang tidak tampak adalah persepsi, ingatan terhadap informasi dan perasaan 

kepemilikan konsumen.  

Sumarwan (2004) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai semua kegiatan, 

tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat 

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk barang dan 

jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi. Para pemasa wajib 

memahami keragaman dan kesamaan atau peilaku konsumen agar mereka mampu 

memasarkan produknya denganbaik. Para pemasar harus memahami mengapa dan 

bagaiman konsumen mengambil keputusan konsumsi, sehingga pemasar dapat 
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merancang strategi pemasaran dengan lebih baik. Pemasar yang mengerti perilaku 

konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk 

bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun 

strategi pemasaran yang sesuai. Tidak diragukan lagi bahwa pemasar yang 

memahami konsumen akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. 

Pengertian perilaku konsumen seperti diungkapkan oleh Mowen (2002) 

mengatakan: “Studi tentang unit pembelian (buying unit)  dan proses pertukaran yang 

melibatkan perolehan, konsumsi dan pembuangan, barang, jasa, pengalaman serta 

ide-ide. 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler dan Amstrong (2003), banyak faktor yang mempengaruhi 

proses keputusan pembelian konsumen, di antaranya faktor budaya, faktor sosial, 

pribadi, dan psikologis. Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Budaya  

Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam 

perilaku konsumen. Faktor budaya yang mempengaruhi proses keputusan 

pembelian oleh konsumen terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas sosial. 

2. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga, peran sosial, dan status yang melingkupi konsumen tersebut.  

3. Faktor Pribadi  
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Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, dan konsep diri.  

4. Faktor Psikologis  

Pilihan pembelian dipengaruhi empat faktor psikologi utama, yaitu 

motivasi, persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. 

2.2.5Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen didefinisikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh 

seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi konsumen 

menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang  

ada (Kotler dalam Muzdalifah 2012). Teori preferensi digunakan untuk menganalisis 

tingkat kepuasan bagi konsumen. Misalnya ada seorang konsumen ingin 

mengkonsumsi produk dengan sumber daya terbatas, maka ia harus memilih 

altematif, sehingganilai guna atau utilitas yang diperoleh rnencapai optimal. Studi 

seperti ini akan memberikanpetunjuk untuk mengembangkan produk-produk baru, 

karakteristik atau ciri-ciri produk, harga, dan bauran pemasaran lainnya. 

Menurut Nicholson dalam Fitriana (2009), hubungan preferensi diasumsikan 

memiliki tiga sifat dasar: 

a. Kelengkapan (completeness)  

Jika A dan B merupakan dua kondisi atau situasi, maka tiap orang selalu harus 

menspesifikasikan apakah: 

1) A lebih disukai daripada B, 

2) B lebih disukai daripada A, atau 
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3) A dan B sama-sama disukai 

Dengan dasar ini tiap orang diasumsikan tidak pernah ragu dalam menentukan 

pilihan, sebab mereka tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, dan 

dengan demikian selalu bisa menjatuhkan pilihan diantara dua alternatif. 

b. Transitivitas (transitivity) 

Jika seseorang mengatakan ia lebih menyukai A daripada B, dan lebih 

menyukai B daripada C, maka ia harus lebih menyukai A daripada C. Dengan 

demikian orang tidak bisa mengartikulasikan preferensinya yang saling 

bertentangan. 

c. Kontinuitas (continuity) 

Jika seseorang menyatakan lebih menyukai A daripada B,ini berarti segala 

kondisi dibawah A tersebut disukai daripada kondisi dibawah pilihan B.  

Menurut Engelet al. (1994), faktor yang mempengaruhi preferensi 

konsumenterhadap suatu produk antara lain : 

1. Faktor intrinsik, yaitu penempakan, aroma, temperatur, tekstur, 

kualitas,kuantitas, dan cara penyajian makanan. 

2. Faktor ekstrinsik, yaitu lingkungan, iklan produk, variasi waktu, dan musim. 

3. Faktor biologis, fisiologis, dan psikologis, yaitu umur, jenis 

kelamin,perubahan fisiologis, pengaruh psikologis, dan aspek biologis. 

4. Faktor personal, yaitu tingkat harapan, pengaruh dari orang lain, 

kepribadian, selera, suasana hati, emosi, dan persepsi. 

5. Faktor sosial ekonomi, yaitu pendapatan keluarga, harga makanan, status 

sosial, dan keamanan. 
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6. Faktor pendidikan, yaitu status pengetahuan individu dan keluarga, 

danpengetahuan tentang gizi. 

7. Faktor kultur, agama, dan daerah, yaitu asal kultur, latar belakang 

agama,kepercayaan, tradisi, serta letak daerah. 

2.2.6Atribut 

Atribut yang akan digunakan dalam merancang produk dapat diperoleh melalui 

diskusi dengan pakar atau melalui eksplorasi data sekunder. Selain itu juga dapat 

dilakukan pemberian tes awal terhadap responden dimana responden diminta untuk 

menyebutkan sebanyak-banyaknya atribut-atribut yang dinilai berpengaruh terhadap 

suatu produk atau objek yang akan dievaluasi kemudian responden diminta untuk 

memilih atribut terpenting dari atribut-atribut yang telah disebutkan tersebut (Rosada, 

2002).   

Seorang konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan kepada karakteristik 

atau ciri atau atribut dari produk tersebut. Para pemasar perlu memahami apa yang 

diketahui oleh konsumen, atribut apa saja yang dikenal dari suatu produk, atribut 

mana yang dianggap paling penting oleh konsumen. Pengetahuan mengenai atribut 

tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Pengetahuan yang 

lebih banyakmengenai atribut suatu produk akan memudahkan konsumen untuk 

memilih produk yang akan dibelinya (Sumarwan, 2003). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur penelitian yang akan dipakai peneliti dan 

berisi gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini 

kerangka pemikiran berawal dari banyaknya  pesaing  usaha  es kelapa muda saat  ini  
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tentu  saja  tidak  menyurutkan sang  pemilik  dalam  menjalankan  usahanya.  

Bahkan  dengan adanya pesaing yang  bergerak di bidang usaha  yang sama  akan 

menjadikan usaha tersebut semakin berkualitas. Banyak cara atau strategi yang 

dimiliki dalam menjalankan  suatu  usaha  agar  usahanya  berada  pada  tingkat  

aman.  Oleh  karena itu,  untuk  menghadapi  tingkat  persaingan  dan  untuk  meraih  

pangsa  pasar  diperlukan  pengetahuan  yang mendalam mengenai kebuutuhan 

konsumen dalam pembelian suatu produk khususnya produk  es kelapa muda.  

Pengetahuan  yang  dimaksud  adalah  pengetahuan  mengenai preferensi berupa 

kebutuhan konsumen terhadap produk es kelapa muda.  Preferensi  konsumen  

dalam  mengkonsumsi  es kelapa muda dilakukan  melalui penilaian atribut yang juga 

telah ditentukan oleh konsumen, dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Setelah itu 

faktor-faktor yang memepengaruhi preferensi konsumen menggunakan analisis 

faktor. Sehingga  output  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  informasi  mengenai 

preferensi konsumen dalam mengkonsumsi es kelapa muda dan diharapkan  dengan  

berbekal  pengetahuan  tersebut  pemilik usaha dapat terus memperbaiki produknya. 

Hal ini dilakukan agar terdapat keselarasan antara apa yang diinginkan konsumen 

dengan yang akan diberikan oleh produsen.Penjelasan ini dapat disederhanakan 

melalui gambar kerangka pemikiran. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis dari rumusan masalah di atas: 

1. Diduga rasa, aroma, warna, kehigienisan, kem asan, harga adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam keputusan pembelian es 

kelapa muda bebagai rasa di Kabupaten Jombang. 
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Gambar1. Kerangka pemikiran 


