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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar membahas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam penelitian ini adalah penelitian 

Yulindo (2013) dihasilkan bahwa hanya kualitas produk (X2) dan desain produk (X3) 

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Green Product 

Cosmetics Sariayu Martha Tilaar di Kota Padang. Hal tersebut dikarenakan, kosmetik 

Sariayu memiliki kualitas yang terpercaya dan desain yang menarik konsumen pada 

saat membeli. Sedangkan merek produk (X1), label produk (X4), dan kemasan produk 

(X5) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

Green Product Cosmetics Sariayu Martha Tilaar di Kota Padang. 

Saputro (2010) dihasilkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

atribut produk brand name/image (nama merek) terhadap keputusan 

pembelian laptop Acer, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atribut 

Produk reputation (reputasi) terhadap keputusan pembelian laptop Acer, tidak 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atribut produk guarantee (garansi) 

terhadap keputusan pembelian laptop Acer, terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan atribut produk price (harga) terhadap keputusan pembelian laptop Acer, 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atribut produk secara simultan terhadap 

keputusan pembelian laptop Acer pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
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Negeri Malang dan atribut produk price (harga) berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian laptop Acer pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Malang. 

Wahyudi (2005) dihasilkan bahwa ada pengaruh signifikan antara harga, 

kualitas, dan kemasan baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan 

pembelian. Variabel yang paling dominan adalah harga. Pamujo (2011) dengan judul 

Analisis Pengaruh Atribut Produk, Bauran Promosi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Merchandise. Dihasilkan bahwa Atribut Produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Handayani dan Sussanto (2013) 

dihasilkan bahwa Atribut produk yang terdiri atas harga, kualitas porduk, dan merek 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara simultan mupun 

parsial. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian seakarang adalah sama-sama 

menggunakan beberapa variabel bebas yang sama. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang adalah penggunaan variabel persepsi sebagai variabel 

terikat penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan keputusan pembelian. Selain 

itu perbedaan lain yaitu penggunaan alat analisis, pada penelitian sekarang hanya 

cukup menggunakan rentang skala sedangkan terdahulu menggunakan analisis regresi 

linear berganda. 
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B.   Tinjauan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan - tindakan individu yang secara langsung 

terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk dan jasa 

termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-

tindakan tersebut (Tjiptono, 2008). Kotler (2009), keputusan pembelian adalah 

keputusan yang diambil konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk melalui 

tahapan-tahapan yang dilalui konsumen sebelum melakukan pembelian yang meliputi: 

kebutuhan yang dirasakan, kegiatan sebelum membeli, perilaku waktu memakai, dan 

perasaan setelah membeli. 

Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang–barang 

dan jasa–jasa tersebut didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Schiffman & Kanuk, 2008). 

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen yang ada 

produknya 

Menurut (Kotler, 2009) perilaku konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu 

sebagai berikut: 

1) Faktor Budaya 

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku sesorang. 

Setiap budaya terdiri dari: 
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Subbudaya meliputi: kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. 

Ketika subbudaya tumbuh besar dan cukup kaya, perusahaan sering merancang 

program pemasaran khusus untuk melayani mereka. 

Kelas sosial: hampir seluruh kelompok manusia mengalami stratifikasi social, 

sering kali dalam bentuk kelas sosial, divisi yang relatif homogen dan bertahan lama 

dalam sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang 

berbagi nilai, minat dan perilaku yang sama.Salah satu gambaran klasik tentang kelas 

sosial di Amerika Serikat mendefinisikan tujuh tingkat dari bawah ke atas, sebagai 

berikut: (1) bawah rendah, (2) bawah tinggi, (3) kelas pekerja, (4) kelas menengah, (5) 

menengah atas, (6) atas rendah,dan (7) atas tinggi. 

2) Faktor Sosial , selain faktor budaya, faktor sosial meliputi: 

Kelompok Referensi (reference group) adalah semua kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku orang tersebut. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok 

referensi utama yang paling berpengaruh. Peran dan Status dalam banyak kelompok - 

keluarga, klub, organisasi. Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan 

membantu mendefinisikan norma perilaku. Kita dapat mendefinisikan posisi sesorang 

dalam tiap kelompok dimana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran 

(role) terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan sesorang. Setiap peran 

menyandang status.  
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3) Faktor Pribadi, keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Faktor pribadi meliputi: 

Usia dan Tahap Siklus Hidup, selera kita dalam makanan, pakaian, perabot, dan 

rekreasi sering berhubungan dengan usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus 

hidup keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada 

satu waktu tertentu. 

Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi, pekerjaan mempengaruhi pola konsumsi. 

Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat diatas 

rata-rata terhadap produk dan jasa mereka dan bahkan menghantarkan produk khusus 

untuk kelompok pekerjaan tertentu. Pilihan Produk sangat dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi: penghasilanyang dapat dibelanjakan (tingkat, stabilitas, dan pola waktu). 

Kepribadian dan Konsep Diri, setiap orang mempunyai karakteristik pribadi 

yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian (personality) adalah 

sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relative 

konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku 

pembelian). Gaya Hidup dan Nilai, orang-orang dari subbudaya, kelas sosial, dan 

pekerjaan yang sama mungkin memepunyai gaya hidup yang cukup berbeda. 

3. Persepsi 

Menurut Kotler dan Keller (2009) persepsi adalah proses yang dilalui orang 

dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna 

membentuk gambaran yang berarti mengenai dunai. Persepsi tidak hanya bergantung 

pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan 
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lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Sedangkan Swastha dan 

Handoko (2000) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana 

konsumen menyadari dan menginterprestasikan aspek lingkungan. 

Disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pemilihan, pengorganisasian 

dan penginterpretasian informasi oleh konsumen mejadi sesuatu yang bermakna yang 

kemudian akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhan. 

Unsur-unsur persepsi yang dibagi menjadi tiga yaitu atensi, pemahaman, dan ingatan 

yang dijelaskan sebagai berikut (Robbin, 2008): 

1. Atensi atau perhatian 

Selama seseorang tidak dalam keadaan tidur, maka sejumlah rangsangan 

yang besar sekali saling menuntut perhatian. Biasanya manusia dan hewan akan 

memilih darimana rangsangan tersebut yang paling mengesankan. 

2. Memori atau ingatan 

Memori merupakan fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami 

lagi pengalaman-pengalaman masa lalu. Dengan demikian, memori berkaitan 

dengan keseluruhan masa lampau yang sifatnya khas dan dapat diingat. 

3. Pemahaman 

Penafsiran suatu stimulus adalah pada saat makna dikaitkan. Makna atau 

arti ini akan bergantung pada bagaimana stimulus dikategorikan dan diarahkan 

berkenaan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kategori stimulus melibatkan 

penggologan suatu stimulus dengan menggunakan konsep-konsep yang disimpan 
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dalam ingatan. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi dengan cara bagaimana 

mereka menggolongkan stimulus pemasaran. 

Persepsi terhadap suatu obyek dipengaruhi oleh sifat-sifat rangsangan, 

hubungan rangsangan dengan lingkungan eksternal, serta kondisi dalam diri individu. 

Oleh karena itu, persepsi dapat berbeda terhadap obyek suatu rangsangan yang sama. 

Pemahaman perilakuu konsumen telah menjadi kebutuhan oleh para pengusaha, untuk 

itu pula produsen penghasil barang atau jasa idealnya memiliki pemahaman yang 

cukup baik dalam mengamati perubahan tentang perilaku konsumen. Perilaku 

konsumen disini berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan konsumen pada perilaku 

yang mengetengahkan pola pengambilan keputusan konsumen di dalam melakukan 

pemilihan atas produk yang mereka pakai melalui perubahan makna informasi secara 

selektif dan mengingat sesuatu secara selektif. 

Robbin,2008 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di antaranya adalah 

sebagai berikut. 

a. Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh 

pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan terhadap produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan sagat besar, maka harapan-harapan pelanggan yang 

berkaitan dengan kualitas produk dan layanan perusahaan akan tinggi pula, begitu 

juga sebaliknya. 

b. Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dan layanan, baik 

dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 
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c. Pengalaman teman-teman, cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan 

layanan perusahaan yang akan didapat oleh pelanggan. 

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari image 

periklanan dan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

4. Produk 

Produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai manfaat kepada konsumen (Kotler, 2009). Produk dalam bisnis restoran 

sangat bergantung pada pengalaman. Produk dapat berupa paket yang lengkap yang 

terdiri dari makanan, minuman, servis, atmosfer dan kenyamanan yang memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen dan menciptakan kesan yang tidak terlupakan. 

Pengunjung di restoran membayar untuk pengalaman makan secara total bukan hanya 

untuk makanannya saja. Tingkatan produk-produk restoran dapat didiskripsikan dalam 

3 tingkatan, yaitu: the core product, the formal product, dan the augment product. 

Produk-produk restoran juga dapat dianalisis sama seperti produk lain, misalnya: 

atmosphere, product development, product positioning, product life cycle.  

Produk makanan mempunyai rasa yang enak dan mempunyai keunikan supaya 

bisa menembus pasaran. Makanan enak akan menarik pembeli untuk terus datang 

kembali dan menjadi pelanggan setia. Sedangkan unik berarti beda dalam bentuk 

penyajian, modifikasi resep makanan, pelayanan, atau apa saja yang bisa menarik 

perhatian pembeli. Supaya suatu bahan menarik perhatian (terlihat unik) maka harus 

diolah dan divariasikan, sehingga diperoleh aneka produk pangan dengan penampilan, 
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bentuk, tekstur, warna, aroma dan cita rasa yang memikat. Untuk membuat produk 

demikian tidak selalu harus menggunakan bahan dasar mahal. Keputusan lain 

mengenai kebijakan produk yang perlu diperhatikan adalah mengenai model, merk, 

label dan kemasan.  

Ada beberapa kemungkinan misalnya membuat model tertentu sebagai ciri 

sebagian atau seluruh produk yang dipasarkan perusahaan. Strategi kemasan 

hendaknya diarahkan untuk terciptanya manfaat tambahan, misalnya menambah 

ketahanan perlindungan kualitas, mempunyai efek promosi dan lain- lain. Sedangkan 

keputusan mengenai label hendaknya memperjelas informasi kepada konsumen, 

mempunyai efek promosi dan lain-lain. 

5 Atribut Produk 

Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang 

menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang 

diharapkan oleh pembeli. Atribut produk dapat berupa sesuatu yang berwujud 

(tangible) maupun sesuatu yang tidak berujud (intangible). Atribut yang berwujud 

dapat berupa merek, kualitas produk, desain produk, label produk, kemasan dan 

sebagainya. Sedangkan yang tidak berwujud seperti kesan atau image konsumen 

terhadap nama merek yang diberikan kepada produk tersebut. Setiap produk akan 

memiliki atribut yang berbeda dengan jenis produk yang lain. Fandy (2008) 

menyatakan bahwa atribut produk adalah unsur- unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 
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a) Merek Produk 

Menurut Tjiptono (2008), merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol / logo, 

desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan 

dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Menurut Kotler 

dan Keller (2009), desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi 

penampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

b) Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), kualitas produk adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Tjiptono (2003), mencatat ada 

delapan dimensi dari kualitas produk yaitu: performance (kinerja), feature (bagian – 

bagian tambahan dan produk), realibility (kehandalan), conformance (kesesuaian 

karakteristik operasi produk – produk dengan spesifikasi tertentu atau tidak ada cacat 

produk), durability (ketahanan), service ability (pelayanan), estetika dan perceived 

quality (kesan kualitas). 

c) Desain Produk 

Menurut Gitosudarmo (2000) desain atau bentuk produk merupakan atribut 

yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen tertarik dan 

kemudian membelinya. Hal ini dikarenakan makin banyaknya konsumen yang mulai 

sensitif terhadap kebutuhan dan keinginannya terutama dalam masalah desain. 
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Konsumen yang cenderung mempermasalahkan desain/rancangan memiliki pola 

pemikiran tersendiri dimana mereka menginginkan sesuatu (produk) yang berbeda 

dengan konsumen yang lainnya, agar dapat menjadi ciri khas bagi masing-masing 

konsumen tersebut. 

d) Label Produk 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), label berkisar dari penanda sederhana 

yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian 

kemasan. Label juga bisa menggambarkan beberapa hal tentang produk siapa yang 

membuatnya, dimana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungannya, cara 

pemakaiannya, dan bagaimana menggunakan produk itu dengan aman. 

Secara garis besar terdapat 3 macam label sebagai berikut: Brand Label, yaitu 

nama merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan. Descriptive 

Label, yaitu label yang memberikan informasi obyektif mengenai penggunaan, 

konstruksi/ pembuatan, perawatan/perhatian dan kinerja produk, serta karakteristik-

karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. Grade Label, yaitu label yang 

mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu huruf, angka, atau kata. 

e) Kemasan Produk 

Menurut Fandy (2008), kemasan produk adalah proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk 

suatu produk. Tujuan penggunaan kemasan antara lain meliputi (Fandy, 2008); 
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Pertama sebagai pelindung isi, misalnya dari kerusakan, kehilangan, berkurangnya 

kadar/isi, dan sebagainya. Kedua, untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan 

(operating), misalnya supaya tidak tumpah, sebagai alat pemegang, mudah 

menyemprotkannya (seperti nyamuk, parfum), dan lain-lain. Ketiga, bermanfaat dalam 

pemakaian ulang, misalnya untuk diisi kembali atau untuk wadah lain. Keempat, 

memberikan daya tarik, yaitu aspek artistik, warna, bentuk, maupun desainnya. Kelima, 

sebagai identitas produk, misalnya berkesan kokoh/awet, lembut, atau mewah. 

Keenam, distribusi, misalnya mudah disusun, dihitung, dan ditangani. Ketujuh, 

informasi, yaitu menyangkut isi, pemakaian, dan kualitas. Kedelapan, sebagai cermin 

inovasi produk, berkaitan dengan kemajuan teknologi dan daur ulang. 

C.   Kerangka Pikir 

Sebuah penelitian harus memiliki konsep yang jelas untuk membentuk atau 

menyusun hipotesis. Hipotesis dihasilkan dengan merujuk pada penelitian empiris 

sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya dihasilkan bahwa kualitas produk 

(X2) dan desain produk (X3) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sedangkan merek produk (X1), label produk (X4), dan kemasan produk 

(X5) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Yulindo, 

2013). Penelitian lain menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kemasan produk terhadap keputusan pembelian (Wahyudi, 2005). Atribut produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (Pamujo, 2011). 

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, teori-teori pendukung atribut 

produk memiliki kaitan sangat erat dengan keputusan pembelian konsumen. Maka dari 
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hal tersebut peneliti akan mengungkapkan seberapa besar kaitan tersebut dalam 

perilaku pembelian konsumen mengenai penggunaan atribut produk terhadap 

keputusan pembelian Ninja Motorsport. Dalam rangka mempermudah penelitian maka 

peneliti menarik kerangka pikir seperti gambar  

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2018) 

Penelitian ini berusaha mengungkap hubungan dan keterkaitan atribut produk 

dengan persepsi konsumen sebagai pembeli dan pengguna. Hal tersebut ditarik dari 

beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkap bahwa atribut produk berpengaruh 
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Desain Produk 

Label Produk 

Kemasan Produk 

Persepsi 
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positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan persepsi mereka. Atribut 

produk yang peneliti gunakan yaitu merek produk, kualitas produk, desian produk, 

label produk, dan kemasan produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




