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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Preferensi Konsumen 

 Preferensi konsumen didefinisikan sebagai selera subjektif (individu), yang 

diukur dengan utilitas, dari berbagai barang (Indarto, 2011). Berbagai atribut 

seperti kualitas, harga, promosi dan kemasan yang melekat pada produk dapat 

mempengaruhi preferensi konsumen terhadap pemilihan produk tersebut. 

 Preferensi konsumen merupakan suatu sikap konsumen terhadap satu 

pilihan merek produk yang terbentuk melalui evaluasi atas berbagai macam merek 

dalam berbagai pilihan yang tersedia (Kotler dan Keller, 2009). Sedangkan 

menurut Frank (2011), preferensi adalah proses merengking seluruh hal yang 

dapat dikonsumsi dengan tujuan memperoleh preferensi atas suatu produk 

maupun jasa. Menurut Kotler dan Keller (2007), ada beberapa tahap yang akan 

dilalui oleh konsumen sehingga menggambarkan rasa kepuasannya terhadap suatu 

produk.  

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2000), sifat stimulus konsumen meliputi 

banyak variabel yang akan mempengaruhi persepsi konsumen, seperti keadaan 

produk, ciri fisiknya, rancangan kemasan, merk, iklan cetak dan iklan tv. 

Diskriminasi stimulus adalah kemampuan konsumen untuk melakukan 

pembedaan diantara stimuli yang serupa merupakan dasar bagi strategi pengaturan 

posisi yang berusaha mengembangkan citra yang khas produk tertentu kedalam 

pikiran konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk (2000), pengkondisian berarti 

seperti respon terhadap situasi yang terjadi melalui pemaparan yang berulang-

ulang. 



 
 

6 
 

 Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi alternatif dalam proses 

keputusan pembelian, dimana dalam tahap tersebut konsumen dihadapkan dengan 

berbagai macam pilihan produk maupun jasa dengan berbagai macam atribut yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah suatu 

pilihan yang diambil dan dipilih konsumen dari berbagai macam pilihan yang 

tersedia. Di dalam tahap ini dapat dilihat pada saat kapan tahap preferensi tersebut 

hadir pada konsumen, tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Model Hierarchi of Effect 

Sumber: Kotler dan Keller (2007) 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat enam langkah dalam 

model hierarchy of effect yaitu: 

1. Awareness/kesadaran, tahap ini adalah tahap dimana konsumen menyadari 

adanya suatu produk baik itu berupa barang atau jasa. 

2. Knowledge/pengetahuan: di dalam tahap ini konsuen sudah mengenal produk 

dan mengerti tentang produk yang berupa barang atau jasa tersebut. 

3. Liking/menyukai: tahap ini adalah tahap dimana konsumen mulai menyukai 

produk tersebut yang berupa barang atau jasa yang ditawarkan 
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4. Preference/memilih: tahap ini adalah tahap dimana konsumen mulai lebih 

melilih produk tersebut dibandingkan produk-produk lainya. 

5. Conviction/intention to buy/keinginan untuk membeli: tahap ini konsumen 

mempunyai keinginan dan memutuskan untuk membeli produk. 

6. Purchase/membeli: pada tahap ini adalah tahap dimana konsumen dapat 

dikatakan sebagai konsumen yang loyal terhadap sebuah produk, sehingga 

konsumen tersebut tidak ragu lagi untuk membeli produk tersebut tanpa 

adanya pertimbangan yang banyak (Kotler dan Keller, 2007). 

Tahap preferensi yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah produk, 

adalah awal dari tahap loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Sehingga 

perusahaan harus mempelajari bagaimana cara menimbulkan rasa preferensi 

tersebut di dalamdiri. Tahap preferensi tersebut dapat perilaku konsumen tersebut, 

dengan mempengaruhi dan memanipulasi dari konsumen yang mereka lalui. 

pengusaha untuk mengenali kebutuhan konsumen agar diperoleh produk dengan 

orientasi pasar, didasarkan pada tingkat preferensi konsumen bagi tiap-tiap atribut 

produk. Preferensi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen 

preferensi. Menurut Kotler dan Keller (2007), ada tiga pola preferensi yang dapat 

terbentuk: 

1. Preferensi Homogen nenunjukan suatu pasar dimana semua pelanggan secara 

kasar memiliki preferensi yang sama. 

2. Preferensi Tersebar yang menunjukan bahwa pelanggan sangat berbeda 

dalam preferensi mereka. 
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3. Preferensi kelompok-kelompok dimana pasar menunjukan kelompok- 

kelompok preferensi yang berbeda-beda. 

Memahami preferensi konsumen, perusahaan dapat merancang strategi 

yang tepat untuk merespon ekspektasi konsumen dan menjadikan strategi 

differensiasi sebuah perusahaan tersebut dengan pesaingnya, Menurut Kotler dan 

Keller (2007), ada beberapa langkah yang harus dilalui sampai konsumen 

membentuk preferensi: 

1. Diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai sekumpulan atribut. 

Konsumen yang berbeda memiliki atribut yang berbeda mengenai suatu 

produk yang relevan. 

2. Tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masing-masing. Konsumen memiliki penekanan yang berbeda-

beda dalam menilai atribut apa yang paling penting. Konsumen yang daya 

belinya besar akan mementingkan atribut harga yang paling utama. 

3. Konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak produk pada 

setiap atribut. 

4. Tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam sesuai dengan 

perbedaan atribut. 

5. Konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda melalui 

prosedur evaluasi. 

Kotler (2005) menyatakan bahwa preferensi konsumen adalah derajat suka 

atau tidak suka seseorang terhadap suatu jenis produk. Preferensi terhadap produk 

pangan merupakan gambaran atas sikap sesorang terhadap pangan dan seseorang 
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dapat melakukan pilihan dari produk yang ada sedikitnya dua jenis pangan yang 

berbeda. Menurut Kotler (2000), ada tiga komponen preferensi yang 

mempengaruhi konsumen pangan dimana semua komponen tersebut saling 

mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain yaitu: 

1. Karakteristik individu meliputi: usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan 

dan pengetahuan gizi. 

2. Karakteristik produk meliputi rasa, warna, aroma, kemasan dan tekstur. 

3. Karakteristik lingkungan meliputi jumlah keluarga, tingkat sosial, musim dan 

mobilitas. 

Kotler (2000) menyatakan bahwa preferensi terhadap pangan bersifat 

sementara pada orang yang berusia muda dan bersifat permanen bagi mereka yang 

sudah berumur dan pada akhirnya dapat menjadi gaya hidup. Karakteristik  

pemilihan bagi orang dewasa dipengaruhi oleh tampilan, manfaat yang dihasilkan 

dari produk. Pilihan jenis produk dalam jumlah yang beragam, akhirnya dapat 

mempengaruhi preferensi produk dari setiap individu. 

2.2 Feed Additive 

Feed additive merupkan bahan pakan tambahan yang diberikan kepada 

ternak melalui pencampuran pakan ternak. Bahan tersebut merupakan pakan 

pelengkap yang bukan zat makanan. Feed additive dalam pakan bertujuan untuk 

mendapatkan pertumbuhan ternak yang optimal. Feed additive ada dua jenis yaitu 

feed additive alami dan feed additive sintetis (Wahyu, 2004). 

Menurut Ravindran (2012), feed additive dan non nutritif feed additive, 

Nutritif feed additive ditambahkan dalam ransum untuk melengkapi dan 
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meningkatkan kandungan nutrient ransum, kegunaannya tergantung pada 

jenisnya, antara lain untuk meningkatkan palatabilitas, pengawet pakan 

(antioksidan), penghambat mikroorganisme patogen dan meningkatkan kecernaan 

nutrien (antibiotik, probiotik, prebiotik), anti jamur, membantu pencernaan 

sehingga meningkatkan kecernaan  nutrient. 

Menurut Lesson dan Summers (2001), feed additive dapat berupa flavoring 

agent, antibiotik, enzim, antioksidan, hormon, probiotik dan antikoksidial. 

Antibiotik diizinkan secara legal sebagai imbuhan pakan untuk unggas, namun 

akhir-akhir ini ada perkembangan baru yang mulai menentang penggunaannya. 

Beberapa negara maju (terutama negara di Eropa) mulai mempertanyakan resiko 

penggunaan antibiotik dalam pakan terhadap kesehatan manusia yang 

mengkonsumsi produk ternak tersebut (Barton dan Hart, 2001). 

Fuller (1992) menyatakan bahwa probiotik adalah feed supplement berupa 

mikroba hidup yang menguntungkan ternak induk semang dengan memperbaiki 

keseimbangan mikroba saluran pencernaan, selanjutnya dikatakan bahwa 

probiotik mengandung satu atau beberapa jenis strain mikroorganisme yang dapat 

diberikan pada ternak dengan bentuk tepung, tablet atau pasta secara langsung 

(oral), dicampur pakan atau air minum dan untuk anak ayam yang baru menetas 

bisa dilakukan dengan cara disemprotkan ke lingkungan sekitarnya. 

Menurut Fathul dkk (2013), pakan aditif yaitu suatu substansi yang 

ditambahkan kedalam ransum dalam jumlah yang relatif sedikit untuk 

meningkatkan nilai kandungan zat makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 
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khusus. Lebih lanjut Fathul dkk (2013) menyatakan bahwa manfaat pemberian 

pakan aditif atau suplemen dari segi fisiologis adalah : 

1. Ternak terhindar dari defisiensi vitamin (avitaminosis) dan devisiensi 

mineral, yang kemungkinan berupa kelumpuhan, otot kejang, milk fever 

(paresis puerperalis, pertumbuhan jaringan epitel yang kurang baik, dan 

mudah terkena infeksi. 

2. Ternak terhindar malnutrisi misalkan kekurusan pada musim kemarau yang 

panjang karena kualitas ransum menurun. 

3. Mempertahankan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. 

2.3  Bakteri Lignochloritik 

Hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2009) didapatkan formula 

probiotik berbasis bakteri lignochloritik. Probiotik mempunyai kemampuan yang 

tinggi pada pertumbuhan, produksi dan aktivitas enzim. Probiotik mempunyai 

kemampuan yang tinggi dalam aktivitas degradasi lignin dan organochlorin pada 

kondisi an aerob. Aktivitas degradasi probiotik lignochloritik juga tidak antagonis 

dengan aktivitas mikroba rumen. Sehingga probiotik bisa digunakan sebagai 

probiotik rumen. Oleh karena itu perlu dilakukan uji aplikasi pada sapi perah 

secara in vivo, dimana pemberian probiotik pada sapi perah diharapkan dapat 

meningkatkan kecernaan lignoselulosa sehingga meningkatkan pasok nutrisi 

untuk ternak sekaligus mendegradasi residu pestisida pakan selanjutnya akan 

meningkatkan produksi, kualitas dan keamanan produksi susu sapi perah. 
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2.4  Sikap Konsumen 

Sikap konsumen merupakan faktor psikologis penting yang perlu dipahami 

oleh pemasar karena sikap dianggap mempunyai korelasi yang positif dan kuat 

dengan perilaku. Bahkan sikap dipandang sebagai prediktor yang efektif untuk 

mengetahui perilaku atau sikap konsumen (Suryani, 2008). 

Lebih lanjut Suryani (2008), mengemukakan bahwa sikap konsumen 

merupakan faktor psikologis penting yang perlu dipahami oleh pemasar karena 

sikap dianggap mempunyai korelasi yang positif dan kuat mengenai nilai 

informasi dan keputusan membeli, hal ini disebabkan karena konsumen yang suka 

atau bersikap positif terhadap suatu produk diperoleh dari nilai informasi yang 

terkandung dari produk tersebut, sehingga memiliki keyakinan membeli yang kuat 

untuk memilih dan membeli produk yang disukainya. 

Simmamora (2008), berpendapat bahwa salah satu pendekatan yang secara 

langsung dapat mempengaruhi sikap konsumen tanpa perlu mengubah 

kepercayaan konsumen terhadap produk. Ini dilakukan oleh pemasar dalam 

rangka membujuk konsumen membeli produk dengan merek tersebut. Hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa sikap konsumen dapat menciptakan nilai 

kepentingan maupun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. 

2.4.1 Kepentingan Atribut Produk 

Menurut Tjiptono (2008), atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 
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pembelian. Dimana atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan (garansi), 

pelayanan, dan sebagainya. Atribut-atribut produk dipandang sebagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen,yang mana semakin lengkap dan 

komplit atribut sebuah produk, semakin besar peluang produk tersebut untuk 

diminati oleh konsumen. 

Sedangkan menurut Simmamora (2002),  atribut produk adalah faktor-

faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil keputusan tentang 

pembelian suatu merek ataupun kategori produk, yang melekat pada produk atau 

menjadi bagian produk itu sendiri. Atribut produk yang disebutkan seperti harga, 

merek, kualitas, kemasan, kelengkapan fungsi (fitur), desain serta layanan purna 

jual. Apabila suatu produk memiliki atribut atau sifat-sifat yang sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh konsumen, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh 

konsumen. Produk yang sesuai dengan harapan tentu saja akan lebih 

memungkinkan akan dibeli oleh konsumen. 

2.4.2 Kepercayaan Konsumen  

Kepercayaan menurut Balester et al., (2000) seperti dikutip Ferrinadewi 

(2005) merupakan variabel kunci dalam mengembangkan keinginan konsumen 

akan produk yang tahan lama (durable) untuk mempertahankan hubungan jangka 

panjang, dalam hal ini hubungan konsumen dengan merek dari suatu perusahaan 

tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen pada 

produk perusahaan. Berdasarkan pendapat tersebut konsumen perlu mengalami 

sendiri dalam proses pertukaran sehingga dapat terbentuk rasa percaya terhadap 

merek dalam benak konsumen yang didefinisikan sebagi keterlibatan. Melalui 
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keterlibatan konsumen ini akan tercipta pengalaman yang menjadi awal 

terbentuknya kepercayaan.  

Morgan dan Hunt (2000) seperti dikutip Ferrinadewi (2005) menyatakan 

bahwa trust (kepercayaan) adalah variabel kunci dalam mengembangkan 

keinginan yang tahan lama untuk terus mempertahankan hubungan jangka 

panjang suatu merek tertentu. Costabile (1998) seperti dikutip Ferrinadewi (2005) 

menyatakan bahwa, proses terciptanya kepercayaan terhadap merek didasarkan 

pada pengalaman mereka dengan merek tersebut. Pengalaman menjadi sumber 

bagi konsumen bagi terciptanya rasa percaya pada merek. Pengalaman ini akan 

mempengaruhi evaluasi konsumen dalampenggunaan atau kepuasan secara 

langsung dan kontak tidak langsung dengan merek. 

2.4.3 Atribut Produk  

2.4.3.1 Merek 

Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa atribut produk merupakan usur-

unsur produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Merek merupakan hal yang penting dalam menentukan 

suatu keputusan pembelian. Merek memiliki potensi yang besar untuk 

menghasilkan keuntungan lebih banyak lagi bila perusahaan mampu 

memanfaatkan 3 merek tersebut secara baik dan terus menerus melalui berbagai 

cara seperti perluasan merek atau perluasan lini. Nama merek (brand name) dan 

apa yang dikandungnya merupakan hal yang penting sebagai basis strategi 

bersaing, dan sumber pendapatan masa datang. Bagi perusahaan, merek bisa 
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menjadi semakin bernilai, karena dapat memanfaatkannya untuk membangun 

basis kepercayaan konsumen dalam menentukan pilihan suatu produk. 

2.4.3.2 Kemasan 

Kemasan sama pentingnya juga dengan kualitas produk. Kemasan yang 

baik menciptakan suatu dorongan membeli. Teks atau tulisan pada kemasan 

biasanya memuat hal-hal seperti klaim yang menunjukan manfaat produk, 

komposisi kandungan bahan dari produk yang dilengkapi dengan jumlah  

kadarnya, dosis yang menunjukan aturan pakai, indikasi yang menunjukan 

keuntungan dari konsumsi produk, dan petunjuk lainnya seperti cara penyimpanan 

yang baik dan peringatan pemakaian jika produk tersebut memiliki efek yang 

keras (Olivia dkk, 2004). 

Kemasan diandalkan khusus untuk mendapatkan manfaat perlindungan 

dan kemudahan fungsi konsumen dalam pemasaran untuk melindungi dan 

menjaga keamanan produk.Pemberian kemasan pada suatu produk bisa 

memberikan tiga manfaat utama yaitu sebagai berikut (Tjiptono, 2002): 

1) Manfaat komunikasi.

Manfaat utama kemasan adalah sebagai media pengungkapan informasi

produk kepada konsumen. Informasi tersebut meliputi cara menggunakan

produk, komposisi produk, dan informasi khusus (efek samping, frekuensi

pemakaian dan lain sebagainya).

2) Manfaat fungsional.

Kemasan seringkali pula memastikan peranan fungsional yang penting,

seperti memberikan kemudahan, perlindungan, dan penyimpanan.
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3) Manfaat perseptual. 

Kemasan juga bermanfaat dalam menanamkan persepsi tertentu dalam benak 

konsumen. 

 Kemasan menurut Kotler dan Amstrong (2008) adalah aktivitas 

merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus  suatu produk. Bungkus 

atau kemasan yang menarik akan memberikan nilai plus pada konsumen yang 

sedang membedakan beberapa produk yang bentuk dan mutunya hampir sama. 

Perbedaan tersebut akan terlihat dari tabel yang biasanya dalam kemasan produk. 

2.4.3.3 Harga  

Harga adalah jumlah rupiah yang bisa dibayar oleh pasar.  Dari sudut 

pandang pemasaran merupakan satuan moneter atau  ukuran lainya (barang dan 

jasa) yang ditukarkan agar memperoleh  hak kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang atau jasa (Colin, 2003). 

Harga adalah atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan oleh 

sebagian besar konsumen untuk mengevaluasi produk. Bagi sebagian besar 

konsumen Indonesia yang yang masih berpendapatan rendah, harga merupakan 

faktor utama yang dipertimbangkan dalam memilih produk maupun jasa. Hal 

inilah yang membuat konsumen menjadi sangat sensitif terhadap harga 

(Sumarwan, 2004). 

Mowen & Minor (2002) menyatakan bahwa pada kondisi tertentu 

konsumen menghubungkan harga dengan kualitas barang. Berdasarkan riset 

bahwa kombinasi karakteristik produk dengan harga akan mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk. Dengan kata lain konsumen yang memiliki 
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beragam informasi terhadap suatu produk maka kecil kemungkinan menggunakan 

harga sebagai indikator kualitas produk. 

2.4.3.4 Kemudahan Penggunaan Produk  

Kemudahan Penggunaan juga didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 

2007). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kemudahan penggunaan ini 

juga merupakan suatu keyakinan tentang proses pengambilan keputusan. Jika 

seseorang merasa yakin bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan 

menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa yakin bahwa sistem 

informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya. 

2.4.3.5 Desain Produk 

Masalah desain dari suatu produk telah menjadi salah satu faktor yang 

perlu mendapatkan perhatian serius dari manajemen khususnya team 

pengembangan produk baru, karena sasaran konsumen yang dituju tidak sedikit 

yang mulai mempersoalkan masalah desain suatu produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai manfaatnya. Menurut Kotler et all 

(2001), desain yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, 

mengurangi biaya produksi dan memberi keunggulan bersaing yang kuat di pasar 

sasaran. 

Kotler (2005) mengemukakan bahwa desain produk adalah totalitas fitur 

yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk tertentu menurut yang 

diisyaratkan dari segi kebutuhan pelanggan. Sementara itu, Hayes (2005) 
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menyatakan bahwa desain produk merupakan faktor yang akan sering 

memberikan kepada perusahaan sisi bersaingnya.  

2.5   Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan oleh Yulianto (2010) mengenai “Analisis Sikap dan 

Preferensi Konsumen Terhadap Minuman Probiotik”. Hasil survei menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden yang melakukan pembelian minuman probiotik 

dari tujuh atribut yang menjadi pertimbangan pertama konsumen dalam 

melakukan pembelian adalah manfaat (4,85), aroma (4,82), kebersihan produk 

(4,81), memiliki izin (4,80), dan kejelasan tanggal kadaluwarsa (4,80). 

Atribut yang paling terakhir menjadi pertimbangan konsumen dalam 

memilih produk adalah desain kemasan (3,87). Beberapa atribut yang dianggap 

sangat baik adalah kebersihan produk (4,65), manfaat (4,61), kejelasan tanggal 

kadaluwarsa (4,60), komposisi produk (4,56), keoptimalan kondisi bakteri (4,47), 

dan merek (4,39). Atribut produk lain yang dianggap sangat baik oleh konsumen 

adalah kebersihan produk (4,42), komposisi produk (4,35), kejelasan tanggal 

kadaluwarsa (4,33) dan keoptimalan kondisi bakteri (4,33). Berdasarkan analisis 

sikap fishbein, diketahui bahwa sikap konsumen terhadap merek lebih positif 

dibandingkan sikap konsumen terhadap merek lain dengan nilai masing-masing 

adalah 382,70 dan 363,92.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lovell (2011) menunjukkan bahwa faktor 

kandungan menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk menentukan suatu 

produk di Thailand, diikuti oleh kemudahan, kemasan, harga, merek, dan waktu 
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penggunaan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abdullah (2011) dan 

Ismoyowati (2015), menunjukkan faktor lebel menjadi faktor yang paling penting 

bagi konsumen diikuti oleh harga, kualitas, dan merek. Penelitian terhadap produk 

di Pakistan oleh Nisar (2014). Hal yang bertentangan dikemukakan oleh Nguyen 

(2014) dalam penelitiannya terhadap produk di Thailand. Nguyen (2014) 

mengemukakan bahwa merek bukan merupakan faktor yang signifikan 

mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk, melainkan kesesuaian 

harga dan kualitas. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, memperlihakan faktor yang 

berperan dalam preferensi konsumen terhadap produk peternakan pada masing-

masing produk di setiap negara berbeda-beda.  


