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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti atau penelitian terdahulu 

dapat menjadi referensi bagi peneliti dan perbandingan dalam teori dan 

hasil dari penelitian tersebu. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

1 

Nama peneliti dan tahun 

penelitian 

Sudrajad dan Andriani  (2015) 

Tema penelitian 

Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan 

Konsumen Dalam Pembelian Produk Abon 

Jamur Tiram di Perusahaan Ailaifood Kota 

Malang Jawa Timur 

Metode analisis Uji Cochran Q dan regresi berganda 

Hasil penelitian 

Seluruh atribut produk kecuali merek, seperti 

kemasan, kualitas, dan harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

abon jamur Ailani. 

2 

Nama peneliti dan tahun 

penelitian 

Fauzan, Sutomo, dan Mubaraq (2015) 

Tema penelitian 

Pengaruh Kepercayaan Merek, Periklanan, dan 

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Minuman Isotonik Mizone di Kota Palu 

Metode analisis Analisis regresi linear berganda 

Hasil penelitian 

1. Variabel kepercayaan merek,variabel 

perikalanan, dan variabel kualitas produk secara 

simultan berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian produk 

isotonik Mizone pada masyarakat kota Palu. 

2. Variabel kepercayaan merek secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian produk minuman 

isotonik Mizone pada masyarakat kota Palu. 

3. Variabel periklanan secara parsial berpengaruh 
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No Penelitian Terdahulu Uraian 

positi dan signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian produk minuman Isotonik pada 

masyarakat kota Palu. 

4. Variabel kualitas produk secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian produk minuman 

Isotonik pada masyarakat di kota Palu. 

3 

Nama peneliti dan tahun 

penelitian 

Fauziyyah (2013) 

Tema penelitian 

Pengaruh Atribut Produk Dan Kepercayaan 

Merek Terhadap Keputusan Pembelian Shampoo 

Pantene 

Metode analisis Analisis regresi linear berganda 

Hasil penelitian 

1. Variabel atribut produk dan kepercayaan merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara simultan. 

2. Variabel atribut produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara 

parsial,serta memiliki kontribusi terbesar 

terhadap keputusan pembelian dengan hasil data 

standarized coefficients beta sebesar 0,527 

3. Variabel kepercayaan merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

secara parsial, serta memiliki kontribusi terendah 

terhadap keputusan pembelian dengan hasil data  

standarized coefficients beta sebesar 0,241. 

 

Persamaan dari ke-3 penelitian terdahulu diatas yaitu, sama-sama 

menggunakan keputusan pembelian sebagai variabel terikatnya, 

sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, terdapat pada 

variabel bebasnya yang hanya menggunakan variabel atribut produk dan 

kepercayaan merek, tidak ada penambahan variabel serta langsung 

berfokus pada keputusan pembelian. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Perilaku Konsumen 

Menurut (Kotler dan Keller, 2008). Perilaku konsumen adalah 

studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Faktor-faktor yang mepengaruhi keputusan pembelian 

konsumen 

menurut Kotler (2003) perilaku pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh empat faktor, diantaranya sebagai berikut: 

a) Faktor budaya 

Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling 

dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat 

nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga 

penting lainnya. Masing-masing subbudaya terdiri dari sejumlah sub-

budaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi 

para anggotanya seperti kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah 

geografis. Pada dasaranya dalam sebuah tatanan kehidupan dalam 

bermasyarakat terdapat sebuah tingkatan (strata) sosial. Kelas sosial tidak 

hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti 

pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, rekreasi dan 

lain-lainya. 
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b) Faktor Sosial 

Perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor 

sosial diantarannya sebagai berikut:  

1) Kelompok acuan 

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat 

diartikan sebagai kelompok yang yang dapat memberikan pengaruh 

secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok 

keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang dapat memberikan 

pengaruh secara langsung terhadap seseorang. 

2) Keluarga 

Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga 

dibedakan menjadi dua bagian. Pertama keluarga yang dikenal dengan 

istilah keluarg orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan 

saudara kandung seseorang yang dapat memberikan orientasi agam, 

politik dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, 

keluarga yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki 

seseorang. Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan keluarga prokreasi. 

3) Peran dan status  

Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status 

mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang didalam 

sebuah organisasi maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam 
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organisasi tersebut dan secara langsung dapat berdampak pada 

perilaku pembeliannya. 

c) Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakterisitik 

pribadi diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 

1) Usia dan siklus hidup keluarga 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang 

hidupnya yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh 

siklus hidup keluarga 

2) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat 

mempengaruhi pola konsumsinya. Selain itu, biasanya pemilihan 

produk juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi seseorang 

seperti besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan 

sikap terhadap belanja atau menabung. 

3) Gaya hidup 

Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola hidup seseorang 

yang terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang terbentuk 

melalui sebuah kelas sosial, dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan 

pekerjaan yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup 

yang sama. 
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4) Kepribadian 

Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia yang 

berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif konsiten dan 

bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian dapat 

menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pilihan 

merek konsumen. Hal ini disebakan karena beberapa kalangan 

konsumen akan memilih merek yang cocok dengan kepribadiannya. 

d) Faktor Psikologis 

Faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh empat 

faktor utama diantaranya sebagai berikut : 

1) Motivasi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan 

tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi dapat 

diartikan sebagai sebuah proses yang digunkan individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi 

guna menciptakan sebuah gambaran (Kotler 2003). 

2) Persepsi 

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga 

pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan 

keadaan individu yang bersangkutan. 
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3) Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa 

pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, 

rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan penguatan. Teori 

pembelajaran mengajarkan kepada para pemasar bahwa mereka dapat 

membangung permintaan atas suatu produk dengan mengaitkan pada 

pendorongnya yang kuat, menggunakan isyarat yang memberikan 

motivasi, dan memberikan penguatan positif karena pada dasarnya 

konsumen akan melakukan generalisasi terhadap suatu merek. 

4) Keyakinan dan Sikap 

Melalui betindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan 

sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen . Keyakinan dapat diartikan sebgai gambaran pemikiran 

seseorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk 

atau merek akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa  yang dimaksud 

dengan perilaku konsumen adalah segala sesuatu yang mendasari 

seorang individu atau konsumen dalam proses untuk menarik 

keputusan membeli suatu produk atau barang. 

2. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2003) menyatakan bahwa keputusan pembelian 

merupakan hasil suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara 
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faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Proses keputusan 

pengambilan merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

konsumen untuk mengenali produk atau jasa yang ingin mereka beli 

atau dikonsumsi. 

Ada beberapa faktor yang dapat membentuk keputusan pembelian 

konsumen. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi 

padakesadaran pembeli sejak masuknya rangsangan dari luar 

hinggamunculnya keputusan pembelian. 

Menurut Assael (1992) ada tiga faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam membuat keputusan pembelian yaitu konsumen 

individu, lingkungan dan penerapan strategi pemasaran. Selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 
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Pada gambar 2.1 di atas dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor 

yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli barang/jasa 

yaitu (1) Konsumen individual, (2) lingkungan dan (3) penerapan 

strategi pemasaran. Faktor pertama konsumen individual artinya 

bahwa pilihan untuk membeli barang/jasa dipengaruhi oleh hal-hal 

yang ada pada diri psikologis konsumen seperti kebutuhan, persepsi, 

sikap, kondisi geografis, gaya hidup dan karakteristik kepribadian 

individu. 

Faktor kedua, yaitu lingkungan artinya bahwa pilihan 

konsumen terhadap barang/jasa dipengaruhi oleh lingkungan yang 

mengitarinya. Ketika konsumen membeli barang/jasa mereka didasari 

oleh banyak pertimbangan misalnya karena meniru temannya, karena 

tetangganya telah membeli lebih dulu, dan sebagainya. Dengan 

demikian, interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang akan turut 

mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli. 

Faktor ketiga, yaitu penerapan strategi pemasaran ini 

merupakan stimuli pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar/pelaku 

bisnis. Dalam hal ini pemasar berusaha mempengaruhi konsumen 

dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan, dan sejenisnya 

agar konsumen bersedia memilih produk yang ditawarkan.  

Strategi pemasaran yang lazim dikembangkan oleh pemasar 

biasanya berhubungan dengan produk yang ditawarkan, harga jual 

produknya, strategi pemasaran yang dilakukan dan dan bagaimana 
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pemasar melakukan distribusi produk kepada konsumen. Strategi 

pemasaran tersebut biasa disebut bauran pemasaran (Marketing Mix). 

Marketing mix adalah elemen pengendalian organisasi yang dapat 

memberikan kepuasan atau sebagai sarana komunikasi dengan 

konsumen. Marketing Mix tradisional terdiri dari 4P yaitu product, 

price, place dan promotion. 

3. Atribut Produk 

Kotler (2008) menyatakan bahwa atribut produk adalah 

pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan 

manfaat yang akan diberikan. Sedangkan pengertian atribut produk 

menurut Fandy Tjiptono (2001) adalah “Unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh pelanggan dan dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan”. Atribut produk meliputi merek, kemasan, 

jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya.  

Unsur- unsur atribut produk dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut ini: 

a) Kualitas Produk 

Menurut Kotler (2008), kebanyakan produk disediakan berada 

pada salah satu dari empat tingkatan kualitas, yaitu : kualitas rendah, 

kualitas rata-rata sedang, kualitas baik dan kualitas sangat baik. 

Pengukuran tersebut dapat dilakukan secara objekti. Namun 

pengukuran kualitas harus diukur dari sisi persepsi konsumen tentang 

kualitas produk tersebut. 
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b) Fitur Produk 

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Armstrong (2006) bahwa “feature are competitive tool for 

differentiating the company’s product rom competitor’s product”, 

yang artinya fitur adalah alat untuk bersaing yang membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan-perusahaan 

pesaing. Fitur produk identik dengan sifat dan sesuatu yang sifatnya 

unik, khas, dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. 

c) Gaya dan Desain Produk 

Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, 

meningkatkan kinerja produk, memotong biaya produ8iksi dan 

memberikan keunggulan bersaing di pasar sasaran (Kotler,2004). 

d) Kemasan Produk 

Danang Sunyoto (2012) kemasan adalah “kegiatan merancang 

dan memproduksi wadah atau bungkus bagi sebuah produk”. 

Kemasan produk yang dipasarkan akan terlindungi  dan aman, selain 

itu kemasan dapat menarik konsumen dan konsumen akan 

memberikan apresiasi positif. Bila kemasan yang menarik sudah 

tertanam di benak konsumen dan konsumen tertarik untuk membeli 

maka secara otomatis voume penjualan meningkat sehingga laba yang 

diperoleh prusahaan juga akan meningkat. 
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e) Layanan Pelengkap 

Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau 

layanan, baik itu jasa sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa 

sebagai pelengkap. Produk inti umumnya sangat bervariasi antara tipe 

bisnis yang satu dengan tipe yang lain, tetapi layanan pelengkapnya 

memiliki kesamaan. Layanan pelengkap dapat diklasifikasikan 

menjadi delapan kelompok, yaitu: 

1) Informasi, misalnya jalan atau arah menuju tempat produsen, jadwal 

atau skedul penyampaian produk/jasa, harga, instruksi rnengenai cara 

menggunakan produk inti atau layanan pelengkap, 

peringatan (warnings). 

2) Konsultasi, seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi, dan 

konsultasi manajemen/teknis. 

3) Order taking, meliputi aplikasi (keanggotaan di klub atau program 

tertentu, jasa langganan, jasa berbasis kualifikasi misalnya perguruan 

tinggi), order entry, dan reservasi. 

4) Hospitality, di antaranya sambutan, food and beverages, toilet dan 

kamar kecil, perlengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu (majalah, 

hiburan, koran, ruang tunggu), transportasi, dan sekuriti. 

5) Caretaking, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik 

pelanggan yang mereka bawa (parkir kendaraan roda dua dan roda 

empat, penanganan bagasi, titipan tas, dan lain-lain), serta perhatian 

dan perlindungan atas barang yang dibeli pelanggan. 
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6) Exceptions, meliputi permintaan khusus sebelumnya penyampaian 

produk menangani komplain/pujian/saran, pemecahan masalah 

(jaminan dan garansi atas kegagalan pemakaian produk, kesulitan 

yang muncul dari pemakaian produk; kesulitan yang disebabkan 

kegagalan produk, termasuk masalah dengan stafate pelanggan 

lainnya), dan restitusi (pengembalian uang, kompensasi, dan 

sebagainya). 

7) Billing, meliputi laporan rekening periodik, faktur untuk transaksi 

individual, laporan verbal mengenai jumlah rekening, mesin yang 

memperlihatkan jumlah rekening, dan self-billing. 

8) Pembayaran, berupa swalayan oleh pelanggan, pelanggan berinteraksi 

dengan personil perusahaan yang menerima pembayaran, pengurangan 

otomatis atas rekening nasabah, serta kontrol dan verifikasi. 

f) Jaminan (Garansi) 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, di mana para konsumen akan diberi 

ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa meliputi kualitas produk, 

reparasi, ganti rugi (uang kembali atau produk ditukar), dan 

sebagainya. Jaminan sendiri ada yang bersifat tertulis dan ada pula 

yang tidak tertulis. Dewasa ini jaminan seringkali dimanfaatkan 

sebagai aspek promosi, terutama pada produk-produk tahan lama. 
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4.  Kepercayaan Merek 

Kepercayaan merek adalah kepercayaan konsumen bahwa 

merek yang mereka inginkan dapat diandalkan, memberikan jaminan 

tidak merugikan, dan kinerjanya sangat berharga atau sangat 

bermanfaat (Edris, 2009). Menurut Diosi dan Purwanto (2006) 

menyatakan bahwa kepercayaan terhadap merek adalah kemauan 

konsumen mempercayai merek dengan segala risikonya, karena 

adanya harapan yang dijanjikan oleh merek dalam memberikan hasil 

yang positif bagi konsumen. 

Kepercayaan terhadap merek mempunyai berbagai aspek yang 

menjadi pedoman konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian, oleh karena itu kepercayaan pada suatu merek dapat 

mengurangi resiko atau ketidakpastian dimana konsumen dapat 

dikacaukan dengan promosi merek lain, ini berarti bahwa dengan 

kepercayaan pada suatu merek, konsumen akan merasa apa yang 

dipilihnya itu adalah merek yang terbaik karena dinilai akan 

memeberikan apa yang diharapkan. 

Faktor-faktor yang berperan penting dalam membentuk 

kepercayaan pada merek yaitu, (Lau dan Lee,1999): 

a) Karakteristik Merek (Brand Characteristic) 

Berperan sangat penting dalam menentukan pengambilan 

keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek. Hal ini 

deisebabkan oleh konsumen penilaian sebelum membeli. 
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Karakterisktik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek 

meliputi dapat diramalkan, memiliki reputasi, dan kompetensi, dengan 

indikator sebagai berikut: 

 Merek dengan reputasi tinggi, yaitu merek dengan kualitas yang baik 

dan mampu bersaing dengan merek lain. 

 Pengetahuan publik tentang merek, yaitu suatu tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap suatu merek. 

 Berita positif tentang merek produk, yaitu suatu kabar berita yang baik 

tentang produk yang beredar di masyarakat. 

 Pengetahuan konsumen tentang merek, yaitu pengetahuan konsumen 

mengenai merek yang telah digunakan. 

 Kinerja merek dapat diantisipasi, yaitu tingkat keefektifitasan suatu 

perusahaan terhadap merek, sehingga dalam pelaksanaanya dapat 

berjalan dengan baik. 

 Merek yang konsisten dengan kualitasnya, yaitu tingkat konsistensi 

suatu merek dengan menjaga kualitas yang sesuai keinginan 

masyarakat. 

 Harapan konsumen terhadap merek, yaitu suatu keinginan konsumen 

terhadap apa yang dilakukan perusahaan pada produk yang 

dipasarkannya. 

 Berbeda dengan merek lain, yaitu perbandingan dengan merek 

ataupun produk merek lain dengan bidang yang sama yang memiliki 

kekuatan merek yang berbeda. 
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 Efektivitas produk dibandingkan dengan merek lain, yaitu 

perbandingan tingkat kinerja yang ditawarkan suatu perusaahn 

terhadap produk yang dipasarkannya 

 Merek yang paling dapat memnuhi kebutuhan, yaitu suatu produk 

yang memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi masyarakat. 

b) Karakteristik Perusahaan (Company Characteristic) 

Karakterisitik perusahaan pembuat merek dapat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Pengetahuan 

konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek suatu produk 

merupakan dasar awal pemahaman oleh konsumen, indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

 Kepercayaan terhadap perusahaan, yaitu suatu tingkat kepercayaan 

konsumen ataupun pelanggan terhadap perusahaan. 

 Perusahaan tidak akan menipu pelanggan, merupakan suatu komitmen 

yang dipegang oleh suatu perusahaan agar menciptakan loyalitas 

konsumen. 

 Perhatian perusahaan terhadap pelanggan, merupakan salah satu 

wujud stratgei pemasaran agar masyarakat merasakan kenyamanan 

dalam menggunakan produk suatu perusahaan. 

 Keyakinan pelanggan terhadap produk perusahaan, merupakan wujud 

dari hasil suatu komitmen perusahaan untuk melayani konsumennya 

dengan baik. 
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c) Karakteristik Konsumen-Merek (Consumer-Brand Characteristic) 

Merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi. Oleh sebab 

itu, karakteristik konsumen-merek dapat mempengaruhi kepercayaan 

terhadap merek.Karakterisitik ini meliputi kemiripan antara konsep 

emosional konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan terhadap 

merek dan pengalaman terhadap merek. Consumer-brand 

characteristic memiliki 3 indikator, yaitu: 

 Ada kesamaan merek dengan emosi pelanggan, yaitu antara 

perusahaan dengan konsumen memiliki keinginan dan yujuan yang 

sama. 

 Merupakan merek favorit, yaitu persepsi konsumen akan suatu merek 

yang diinginkan tentunya dengan kualitas yang baik. 

 Merek yang sesuai dengan kepribadian pelanggan, merupakan suatu 

persepsi konsumen akan merek suatu produk yang digunakan 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir menggambarkan hubungan antara variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Di mana atribut produk 

(X1) dan kepercayaan merek (X2) adalah variabel bebas, sedangkan 

keputusan pembelian (Y) adalah variabel terikat. Menurut Muhammad 

(2009) kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel 

antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan olseh jalan pikiran 

menurut kerangka logis.  
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan mengenai atribut produk dan kepercayaan merek serta 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Kerangka berfungsi untuk 

mempermudah dala suatu penelitian. Adapun untuk keputusan pembelian 

menggunakan indikator yakni kemantapan dalam melakukan pembelian, 

keyakinan untuk membeli.  

Sedangkan untuk atribut produk menggunakan indikator kualitas 

merek, fitur produk, gaya dan desain produk, merek produk, layanan 

pelengkap, jaminan atau garansi. Untuk kepercayaan merek (brand trust) 

indikator yang digunakan karakteristik merek (brand characterisic), 

karakterstik perusahaan (company characteristic), karakterisik konsumen-

merek (consumer-brand characteristic) Hubungan antar variabel tersebut 

dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.2  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan pembelian 

(Y) 

Atribut produk (X1) 

Kepercayaan merek 

(X2) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti 

dan digunakan untuk menerangkan suatu fakta. Pengembangan hipotesis 

dari penelitian ini,dijelaskan seperti berikut ini: 

1. Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

Atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang 

produk itu sendiri. Menurut Kotler dan Amstrong (2003) atribut 

produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan 

penentuan manfaat yang akan diberikan. Kemudian menurut, Sudrajad 

dan Andriani (2015) dalam penelitiannya tentang variabel atribut 

produk terhadap variabel keputusan pembelian. Dari hasil data 

menunjukkan bahwa atribut produk kecuali merek seperti kemasan, 

kualitas, dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian suatu produk. 

H1 : Atribut produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

2. Pengaruh kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 

Kepercayaan merek adalah kepercayaan konsumen bahwa 

merek yang mereka inginkan dapat diandalkan, memberikan jaminan 

tidak merugikan, dan kinerjanya sangat berharga atau sangat 

bermanfaat (Edris, 2009). Menurut Diosi dan Purwanto (2006) 

menyatakan bahwa kepercayaan terhadap merek adalah kemauan 

konsumen mempercayai merek dengan segala risikonya, karena 
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adanya harapan yang dijanjikan oleh merek dalam memberikan hasil 

yang positif bagi konsumen. 

Penelitian yang dilakukan Fauzan, dkk (2015) dihasilkan 

bahwa variabel kepercayaan merek, periklanan, kualitas produk 

terhadap variabel keputusan pembelian. Dari hasil data menunjukkan 

bahwa variabel kepercayaan merek secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 

H2 : Kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  keputusan pembelian 

3. Variabel yang lebih memiliki kontribusi terbesar terhadap 

keputusan pembelian 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian (Tjiptono, 2001). Atribut produk juga bagian dari strategi 

produk yang dapat dikontrol langsung oleh produsen, sebagai suatu 

rangsangan yang diperhatikan dan dievaluasi oleh konsumen dalam 

proses pembuatan keputusan.  

Atribut produk merupakan bagian penting dari strategi produk 

yang dapat dikontrol langsung oleh produsen sebagai suatu rangsangan 

yang perlu diperhatikan dan dievaluasi oleh konsumen dalam proses 

pembuatan keputusan. Karena melalui atribut produk, diharapkan dapat 

mempengaruhi konsumen dengan cara merubah persepsi konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan sehingga dijadikan pertimbangan 

konsumen dalam proses keputusan pembeliannya. 
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Menurut Fauziyyah (2013) dalam penelitian pada konsumen 

produk shampo Pantene mengenai variabel atribut produk dan 

kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian. Dari hasil data 

menunjukkan variabel atribut produk memiliki kontribusi terbesar 

terhadap keputusan pembelian sehingga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial. Nilai 

standarized coefficients beta untuk variabel atribut produk sebesar 

0,527. Sedangkan variabel kepercayaan merek memiliki kontribusi 

lebih kecil terhadap keputusan pembelian dengan nilai standarized 

coefficients beta sebesar 0,241. Jadi, yang berpengaruh dominan 

adalah variabel atribut produk. Dari uraian diatas hipotesis yang dapat 

ditarik adalah: 

H3 : Variabel atribut produk memiliki kontribusi terbesar 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. 

 


