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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kepuasan konsumen di Kota Malang terhadap wortel 

lokal asal Kota Batu belum banyak dilakukan terutama berkaitan dengan kepuasan 

konsumen. Berikut ini adalah beberapa kumpulan peneltian terdahulu yang di 

jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yang masih berhubungan dengan 

kepuasan konsumen: 

Januarti  (2005) Penelitian yang berjudul ”Analisis Kepuasan Konsumen 

terhadap Atribut Buah Duku di Kota Palembang” bertujuan untuk mengetahui 

proses pengambilan keputusan pembelian dan menganalisis kepuasan konsumen 

terhadap atribut buah duku di Kota Palembang data diperoleh secara sekunder dan 

primer, kemudian dianalisis dengan tabulasi deskriptif dan anlisis konjoin. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa atribut harga dan ukuran biji dalam memilih 

buah duku adalah rasa 38,02 persen. atribut lainnya adalah banyak spot/bercak pada 

kulit 8,79 persen, ketersediaan 8,75 persen, ukuran buah 8,45 dan kekerasan daging 

8,30. dari analisis konjoin juga dapat diketahui bahwa responden menyukai buah 

duku yang memiliki rasa yang manis, harganya antara lebih dari Rp. 2.500,- sampai 

Rp. 4.000,- per kilogram, dengan ukuran biji yang kecil, spot atau bercak pada kulit 

yang sedikit, ketersediaan, warna kuning langsat, ukuran buah sedang dan daging 

buah yang lunak.  

Harnasari (2009) “Analisis Proses Keputusan Pembelian dan Kepuasan 

Konsumen Cimory Yoghurt Drink di Cimory Shop Bogor” yang mengidentifikasi  
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karakteristik umum dan menganalisis tentang proses keputusan pembelian 

dan kepuasan konsumen. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasa 

asam yoghurt, volume (ukuran saji), kemasan, harga, pilihan rasa, kandungan 

nutrisi, kekentalan minuman, informasi pada produk, aroma, dan merek. Metode 

analisis yang digunakan adalah tabulasi deskriptif, IPA dan CSI. Berdasarkan hasil 

perhitungan IPA, tidak ada atribut Cimory Yoghurt Drink yang perlu diprioritaskan 

untuk ditingkatkan kinerjanya yang ditunjukan dengan tidak terdapatnya atribut 

yang berada pada kuadran I. Hasil analisis CSI menunjukan bahwa Cimory Yoghurt 

Drink memiliki indeks kepuasan konsumen sebesar 74,23 persen. Hasil ini 

menunjukan bahwa indeks kepuasan konsumen berada pada rentang skala 50%-

75% dengan kriteria puas. Hasil analisis ini dapat menjadi bahan rekomendasi 

dalam penyusunan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang direkomendasikan 

berupa sasaran pasar dan bauran pemasaran 4P. Selain itu, hasil penelitian berupa 

karakteristik umum konsumen secara demografis dapat dijadikan rekomendasi 

223evc  dalam menetapkan age group yang potensial. 

Barus (2005)  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas 

Konsumen Sayuran Organik di PT. Amani Mastra. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 60 responden dengan mengambil sampel di Carrefour MT 

Haryono. Variabel-variabel yang diduga berpengaruh nyata terhadap kepuasan 

sayuran organik (tomat, wortel, dan brokoli) dalam penelitian ini adalah pendapatan 

rumah tangga, usia, jumlah anggota keluarga, lama pendidikan formal, frekuensi 

pembelian, dummy harga, dummy jenis kelamin, dan dummy sumber informasi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, model yang digunakan untuk menganalisis 
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 faktor-faktor yang 16 mempengaruhi loyalitas konsumen wortel, tomat, 

dan brokoli organik adalah linier berganda. Faktor-faktor yang berpengartuh nyata 

terhadap permintaan wortel organik adalah pendapatan rumah tangga, usia, dan 

frekuensi pembelian. Pada tomat organik, yang berpengaruh nyata adalah 

pendapatan rumah tangga dan yang mempengaruhi permintaan brokoli organik 

adalah pendapatan rumah tangga serta frekuensi pembelian. Berdasarkan analisis 

elastisitas, diketahui bahwa untuk permintaan wortel dan tomat organik, variabel 

usia memiliki nilai elastisitas terbesar yaitu 0,792 dan 1,269, sedangkan untuk 

permintaan brokoli organik, frekuensi pembelian memiliki nilai elastisitas yang 

paling besar yaitu 0,699. 

Penelitian ini berjudul Tingkat Kepuasan Konsumen Klapppertaert Di 

Kartini Cake And Bakery Manado berlangsung bulan November 2014 sampai bulan 

Februari 2015, yang dilaksanakan pada Kartini Cake & Bakery Manado. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukukan dengan menggunakan: a. Data Primer 

Yaitu pengumpulan data dengan menjalankan penelitian langsung pada konsumen 

Klappertaart Kartini yang menjadi objek penelitian dengan cara membagikan 

kuisioner, dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan Indeks Kepuasan 

Konsumen adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelanggan yang 

diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan 

dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kenyataan Analisa data dalam penelitian ini melibatkan 30 responden dengan cara 

menyediakan 30 kuisioner yang dibagikan kepada masing-masing responden. 

Objek ditentukan terlebih dahulu sebagai konsumen produk Klappertaart dari  
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Kartini Cake & Bakery. Data responden yang tersedia bermaksud untuk 

menjelaskan latar belakang masing-masing responden. Hal-hal yang berkaitan 

dikelompokkan berdasar pada jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan dan 

pekerjaan. Indeks Kepuasan Pelanggan/ Konsumen berkaitan dengan keempat 

faktor produk, harga, tempat dan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan tingkat kepuasan konsumen dari aspek produk, harga, tempat dan 

pelayanan secara keseluruhan yang diberikan oleh pihak Klappertaart Kartini sudah 

mencapai harapan bahkan melebihi harapan konsumen. 

Berdasarkan dari penilitian terdahulu yang telah di cantumkan dan diringkas, 

terdapat persamaaan  dan perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah pada penggunaan variabel independen dan 

dependen, serta beberapa indikator yang digunakan. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah adanya beberapa penelitian yang menggunakan 

analisis data menggunakan uji Reabilitas,validitas, faktor uji KMO, MSA.dan PCA 

topik terkait dengan kepuasan konsumen. 

2.2 Kepuasan Konsumen 

Konsumen adalah orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, 

Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi 

seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan 

sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari 

bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

perilaku tersebut. 



11 
 

 
 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, perorangan dan rumah 

tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Semua konsumen 

akhir ini bergabung membentuk pasar konsumen. Proses pertukaran merupakan 

unsur mendasar bagi perilaku konsumen. Pertukaran terjadi ketika konsumen 

dengan perusahaan, di samping itu juga terjadi di antara perusahaan pada situasi 

pembelian industrial, akhirnya pertukaran juga terjadi di antara konsumen sendiri. 

2.3 Teori Model – Model Kepuasan Konsumen 

Model perilaku konsumen secara sederhana membentuk pola pikir yang 

sistematis tentang hubungan berbagai variabel. Menggunakan hanya satu model 

perilaku konsumen dalam memahami pola hubungan yang dimaksud tidak cukup 

untuk mempresentasikan kondisi umum yang terjadi. Oleh karena itu, kita perlu 

memberikan suatu perbandingan diantara model-model yang diperkenalkan oleh 

beberapa ahli. Sweeney and Soutar dalam Tjiptono (2005) 

Dimensi Nilai Pelanggan menurut Sweeney and Soutar dalam Tjiptono 

(2005) dimensi nilai terdiri dari empat yaitu: 

1. Emotional value adalah utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif dan 

emosi   positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. 

2. Social value adalah utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk konsep 

diri sosial pelanggan. 

3. Quality/performance value adalah utilitas yang didapat dari produk Karena 

reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. 
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4. Price/value of money adalah utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap 

kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa 

Empat dimensi nilai pelanggan menjelaskan tentang utilitas dari sebuah 

produk atau jasa yang dikonsumsi akan menimbulkan berbagai macam persepsi dari 

pelanggan yang bereda-beda tergantung dari nilai apa yang ditimbulkan oleh 

produk atau jasa tersebut. Mulai dari perasaan afektif, kemampuan produk/jasa 

tersebut, reduksi biaya jangka panjang atau jangka pendek, hingga persepsi 

terhadap kinerja yang diharapkan oleh produk atau jasa tersebut.  

Nilai yang dipersepsikan pelanggan (Customer Perceived Value) adalah 

selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari 

suatu penawaran terhadap alternatifnya. total manfaat pelanggan (total customer 

benefit) adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan 

psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan 

oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Menurut Kotler dan Keller 

(2009) terdapat dua nilai yang dipikirkan pelanggan yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

Nilai yang dipikirkan pelanggan (customer perceived value) adalah selisih 

antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran 

tertentu dan alternatif-alternatif lain yang dipikirkan. 

a) Nilai pelanggan total (total customer value) adalah nilai moneter yang 

dipikirkan atas sekumpulan manfaat ekonomis,fungsional dan psikologi, yang 

diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. 
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b) Biaya pelanggan total (total customer cost) adalah sekumpulan biaya yang 

harus dikeluarkan pelanggan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, 

dan membuang tawaran pasar tertentu termasuk biaya moneter, biaya waktu, 

biaya energi, dan biaya psikologi 

2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsumen 

Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian suatu produk yaitu, faktor yang pertama adalah faktor 

lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan 

situasi. Faktor yang kedua adalah faktor perbedaan individu yang terdiri dari 

sumberdaya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, dan 

kepribadian, gaya hidup dan demografi. Faktor yang ketiga adalah faktor psikologi 

yang terdiri dari pengelohan informasi, pembelajaran dan perubahan sikap dan 

perilaku. Keputusan dalam membeli mempunyai banyak presepsi dari konsumen 

yang bersifat sama atau mempunyai kemiripan dalam memutuskan pembelian. 

2.4.1 Faktor Lingkungan 

Faktor-faktor lingkungan mempunyai peran besar tehadap kepuasan 

konsumen, pemasar harus memahami unsur dari budaya, kelas sosial, pengaruh 

pribadi. 

1. Budaya 

Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang paling 

mendasar.  Berdasarkan dari teori yang telah dikemukakan, budaya merupakan  

faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku 

pembelian. Setiadi (2003).  

2. Kelas Sosial 
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Kelas sosial adalah sekelompok orang yang mampu mempengaruhi perilaku 

individu dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan kebiasaan. Faktor sosial ini 

terdiri dari kelompok referensi, keluarga peranan dan status. Yang dimaksud 

dengan kelompok referensi adalah kelompok yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang.  Anoraga (2000) 

3. Kepribadian  

Kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam mempelajari 

perilaku konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa kepribadian mempengaruhi 

jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. Kepribadian seseorang terbentuk 

disebabkan oleh bermacam-macam indikator, seperti pekerjaan orang tua, keadaan 

ekonomi dan gaya hidup, Lamb (2001). 

2.4.2 Faktor Individu 

Perilaku konsumen dipengarui oleh faktor-faktor yang terdiri dari 

pengetahuan, sikap, dan pribadi. 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan menggambarkan perubahan dalam perilaku individu tertentu 

yang berasal dari pengalaman. Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai 

pemahaman yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan dari proses belajar yang 

dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk sebuah pengetahuan. Engel, 

et.al, (1995). 

2. Sikap  

Melalui bertindak dan belajar, orang-orang memperoleh keyakinan dan 

sikap. Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. 
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Keyakinan ini membentuk citra produk dan merek, dan orang atas dasar tersebut. 

Anoraga (2000). 

3. Pribadi 

Faktor pribadi merupakan pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh 

lingkungan terdekat dalam menentukan pilihan, kemudian diekspresikan dalam 

suatu tindakan. Keputusan seseorang untuk membeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi yang unik dari masing-masing individu, Hubungan Faktor 

Pribadi dengan Keputusan Pembelian Faktor pribadi merupakan cara 

mengumpulkan dan mengelompokkan Kekonsistenan reaksi seorang individu 

terhadap situasi yang sedang terjadi. Lamb (2001) 

2.4.3 Faktor Psikologi  

Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali 

perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran 

dan pendapat dan mengambil tindakan, Motivasi seseorang memiliki beberapa 

kebutuhan pada suatu waktu, bisa biogenik, yaitu muncul dari ketegangan 

fisiologis, seperti lapar, dahaga, kenyamanan, kebutuhan psikogenik, yaitu muncul 

dari ketegangan psikologis. Lamb (2001).  

Sementara itu menurut Latif (2011) Faktor psikologis tersebut akan 

mendorong konsumen dalam bertindak untuk mendayagunakan serta 

mempersepsikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dalam 

 melakukan keputusan pembelian produk. Dalam suatu proses keputusan 

akhirnya menjadi suatu proses keputusan pembelian memiliki hubungan yang 

positif dengan faktor psikologis dalam diri konsumen yang bersangkutan.  
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2.5 Keputusan Pembelian Konsumen   

Seseorang melakukan keputusan pembelian dimana seseorang mempunyai 

keinginan memilih barang atau produk untuk mengevaluasi perilaku alternatif dan 

memilih satu diantaranya. Menurut Kotler dan Armstrong (2008) keputusan 

pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai dari berbagai 

alternatif yang ada, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor yang kedua 

adalah faktor situasional. Preferensi dan niat pembelian tidak selalu menghasilkan 

pembelian yang aktual. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. Menurut Setiadi, (2003) mendefinisikan suatu keputusan (decision) 

melibatkan pilihan diantara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. 

Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang berbeda. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) terdiri dari urutan kejadian berikut: 

pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian. Secara rinci tahap-tahap ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Pengenalan masalah, yaitu konsumen menyadari akan adanya kebutuhan. 

Konsumen menyadari adanya perbedaan antara kondisi sesungguhnya 

dengan kondisi yang di harapkan.  
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2. Pencarian informasi, yaitu konsumen ingin mencari lebih banyak konsumen 

yang mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian 

informasi secara aktif. 

3. Evaluasi alternatif, yaitu mempelajari dan mengevaluasi alternatif yang 

diperoleh melalui pencarian informasi untuk mendapatkan alternatif pilihan 

terbaik yang akan digunakan untuk melakukan keputusan pembelian 

4. Keputusan membeli, yaitu melakukan keputusan untuk melakukan pembelian 

yang telah diperoleh dari evaluasi alternatif terhadap merek yang akan dipilih 

5. Perilaku sesudah pembelian, yaitu keadaan dimana sesudah pembelian 

terhadap suatu produk atau jasa maka konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. 

2.6 Pengertian dan Karakteristik Wortel 

Wortel (Daucus carota L.) termasuk jenis tanaman sayuran umbi semusim, 

berbentuk semak (perdu) yang tumbuh tegak dengan ketinggian antara 30 cm-100 

cm atau lebih, tergantung jenis atau varietasnya. Wortel digolongkan sebagai 

tanaman semusim Karena hanya berproduksi satu kali kemudian mati. Tanaman 

wortel berumur pendek, yakni berkisar antara 70-120 hari, tergantung pada 

varietasnya Cahyono, (2002). 

Wortel (Daucus carota L.) merupakan sayuran umbi semusim berbentuk 

rumput. Wortel memiliki batang pendek yang hampir tidak tampak. Akarnya 

berupa akar tunggang yang tumbuh membengkok, membesar, dan memanjang 

menyerupai umbi. Umbi wortel berwarna kuning kemerahan yang disebabkan 

kandungan karoten yang tinggi. Wortel memiliki kulit yang tipis, tekstur yang agak 

keras dan renyah, serta rasa yang gurih dan agak manis Berlian dan Hartuti (2003). 
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Menurut Cahyono (2002), tanaman wortel dalam tata nama atau sistematika 

tumbuh-tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Subdivisi : Angiospermae (biji berada dalam buah)  

Kelas  : Dicotyledonae (biji berkeping dua atau biji belah)  

Ordo  : Umbelliferales  

Famili  : Umbelliferae/Apiaceae/Ammiaceae  

Genus  : Daucus  

Species : Daucus Carota L 

Species Daucus carota L. berkerabat dekat dengan seledri (Apium 

graveolens L.), petroseli, adas, dan sebagainya. Cahyono (2002). 

Tanaman wortel berasal dari daerah yang beriklim sedang (subtropis). 

Tanaman ini ditemukan sekitar 6500 tahun yang lalu, tumbuh secara liar di kawasan 

kepulauan Asia Tengah (Punjab, Kasmir, Afganistan, Tajikistan dan bagiain barat 

Tiam San) dan kawasan timur (Daratan Tinggi Turkmenistan, Transcaucasia, dan 

Iran). Dari kawasan Asia, mula-mula tanaman wortel dibudidayakan di sekitar Laut 

Tengah. Selanjutnya, menyebar luas ke Eropa, Afrika, Amerika, dan akhirnya 

menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia yang beriklim tropis (Cahyono, 

2002). 

Sedangkan menurut Berlian dan Hartuti (2003), wortel dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis berdasarkan panjang umbinya, yaitu:  

1. Wortel berumbi pendek  

Umbi pendek adalah ciri umumnya. Jenis wortel ini ada yang mempunyai 

umbi berbentuk bundar seperti bola golf dengan panjang sekitar 5-6 cm dan 
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berbentuk memanjang seperti silinder seukuran jari dengan panjang sekitar 10-15 

cm. Wortel berumbi pendek ini lebih cepat matang. Warnanya kuning kemerahan, 

berkulit halus, rasanya agak manis, serta memiliki cita rasa yang baik. 

2. Wortel berumbi sedang  

Panjang sekitar 15-20 cm. Jenis wortel ini memiliki tiga bentuk. Wortel 

dengan panjang umbi sedang ini paling baik untuk ditanam sebagai tanaman 

pekarangan. Warnanya kuning memikat, berkulit tipis, berasa garing dan agak 

manis, serta sangat cocok untuk ditanam di daerah dingin. Beberapa varietas wortel 

berumbi sedang yang dikenal, sebagai berikut : imperator (meruncing), chantenay 

(tumpul), dan nantes (memanjang silinder). 

3. Wortel berumbi panjang  

Bentuk umbinya lebih panjang dari wortel berumbi pendek dan berumbi 

sedang, yakni sekitar 20-30 cm serta bentuk umbi seperti kerucut. Jenis ini tidak 

cocok ditanam sebagai tanaman pekarangan. Wortel ini perlu struktur tanah yang 

dalam, gembur, dan terkena sinar matahari penuh. 
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2.7 Kerangka pemikiran 

Kebanyakan  konsumen sekarang adalah berbelanja ditempat  yang nyaman, 

praktis sehingga bisa efisiensi waktu berbelanja. Penjual ingin mendapatkan untung 

besar dari hasil pendapatan dengan memahami  karakteristik konsumen. Produk 

pertanian kususnya produk sayuran gampang layu dan rusak sehingga produsen 

harus bisa memasarkan produknya dengan cepat misalnya wortel. Kurangnya pasar 

tradisional adalah tidak ada alat pengatur suhu ruangan jadi sayuran yang sudah ada 

secepatnya terjual agar terhindar dari kerusakan produk, kususnya sayur wortel. 

 

Gambar 1. Kerangka Saluran Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan Gambar 1, penelitian ini merupakan penelitian yang fokus pada 

komoditas sayur wortel dan kepuasan konsumen. Berdasarkan dari penelitian ini 

ada sekitar tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel 

dependen, yaitu variabel independen : individu konsumen dan produk, sedangkan  

KEPUSAN 
KONSUMEN 

Indikator : 

X1 Kebersihan, 

X2 kenyamanan, 

X3 kesegaran sayur 

X4 lokasi penjualan  

 

Komoditas 

Produk 

Keinginan 

individu 

Indikator : 

X5 Harga, 

X6 Kondisi sayur wortel 

X7 Daya tahan  

X8 Warna  

X9 Bentuk  

X10 Kebersihan  

Faktor-Faktor 

Mempengaruhi 

pembelian 
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untuk variabel dependen yaitu kepuasan konsumen. Beberapa variabel tersebut 

merupakan hasil dari pemikiran penelitian terdahulu dan pada penelitian ini 

digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat argumentasi penelitian.  
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