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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Widodo (2010), menganalisis Hubungan antara Atribut Produk Terhadap 

Pembelian Minuman Teh dalam Kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh atribut pada produk teh kemasan teradap keputusan 

pembelian konsumen yang dilakukan di Kota Bekasi. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Atribut produk yang dianalisis 

adalah harga, rasa manis, kesegaran, kejelasan ijin Depkes, dan merek, sedangkan 

karakteristik konsumen yang dijadikan acuan sebagai dasar mengambil keputusan 

konsumen dalam membeli dilihat dari faktor jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

dan pendapatan per bulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa atribut produk pada 

teh kemasan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Atribut yang paling berpengaruh adalah harga, merek, rasa, kejelasan ijin dan 

yang terakhir kesegaran berdasarkan urutannya. Karakterisktik konsumen yang 

paling banyak membeli teh kemasan adalah responden dengan usia dewasa, 

berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan SMP sampai Diploma, bekerja sebagai 

PNS dan wiraswata, serta berpendaptan 500 ribu sampai 4 juta rupiah. Kesamaan 

pada penelitian ini terletak pada atribut produk yang digunakan sebagi dasar 

pengambilam keputusan konsumen dalam membeli dan klasifikasi karakteristik 

konsumen. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada alat analisis yang 

digunakan, yaitu menggunakan analisis regresi berganda. 

 Larasati (2015), menganalisis Analisis Atribut Produk Yang Dipentingkan 

Konsumen dalam Pembelian Kosmetik Berbahan Alam. Tujuannya adalah 

mengidentifikasi proses keputusan pembelian kosmetik perawatan berbahan alam, 
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karakteristik produk kosmetik perawatan berbahan alam, serta atribut produk yang 

paling dipentingkan dalam pembelian kosmetik perawatan berbahan alam, dengan 

membandingkan antara produk dari merek lokal Sariayu Martha Tilaar dan 

produk dari merek impor The Body Shop. Analis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis faktor dengan menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas. Hasilnya menunjukan bahwa proses keputusan pembelian konsumen 

pada kedua merek, Sariayu Martha Tilaar dan The Body Shop relatif sama, kecuali 

pada tahap evaluasi alternatif dan tahap pembelian. Karakteristik produk Sariayu 

Martha Tilaar dan The Body Shop berbeda, antara lain dari harga, tempat 

penjualan produk, desain kemasan, serta jumlah variasi produk. Atribut produk 

yang dipentingkan oleh konsumen relatif sama dalam hal label informasi, fitur 

produk, fisik produk serta kemasan. Persamaan pada penelitian ini terletak pada 

atribut produk yaitu harga, merek, kemasan, barang, informasi produk. Penelitian 

ini juga menganalisis terkait perilaku konsumen, mulai dari pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, pembelian, perilaku paska 

pembelian. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada alat analisis data yang 

digunakan, yaitu analisis factor, serta tidak menganalisis krakteristik konsumen 

tetapi menganalisis katakteristik produk. 

 Hidayat (2016), menganalisis Faktor Dominan dari Preferensi Konsumen 

dalam Pemilihan Jenis Manga (Mangifera Indica): Suatu Kasus di Supermarket di 

Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi konsumen 

dalam memilih mangga dan mengidentifikasi faktor dominan yang membedakan 

konsumen menyukai jenis mangga tertentu. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan menggunakan teknik survei yang dilakukan di dua supermarket 
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di Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Diskriminan, 

digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar jenis buah 

mangga yang disukai pada variabel karaktersitik konsumen mangga dan faktor-

faktor dominan manakah dari variabel independen yang membuat perbedaan 

tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa preferensi konsumen mempunyai 

kecenderungan menyukai mangga Gedong Gincu serta faktor umur dan pola 

konsumsi konsumen adalah faktor dominan yang berpengaruh terhadap preferensi 

konsumen dalam pemilihan jenis mangga. Persamaan pada penelitian ini terletak 

pada alat analisisnya yaitu analisis diskriminan, akan tetapi variabel dependen 

pada penelitian Hidayat (2016) ada lima sedangkan pada penelitian saya hanya 

dua variabel dependen yang diukur. Perbedaan pada penelitian terletak pada 

variabel independennya. Perbedaan selanjutnya adalah pada peneltian ini tidak 

meneliti terkait dengan proses pengambilan keputusan konsumen. 

Maria (2012), menganalisis Analisis Diskriminan terhadap Perilaku 

Mahasiswa dalam Mengkonsumsi Makanan Cepat Saji. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi orang dalam mengkonsumsi 

makanan cepat saji. Faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar penelitian antara 

lain waktu, kualitas, jenis, harga, kesehatan, lokasi kegiatan, fasilitas dan 

pelayanan. Penggunaan metode analisis diskriminan dilakukan dengan membagi 

konsumen kedalam dua kelompok, yaitu sering dan jarang. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membedakan konsumen “sering” dan 

“jarang” adalah lebih praktis atau cepat, bentuk penyajian menarik, harga 

terjangkau, lokasi strategis, dan pelayanan yang meuaskan. Persamaan terletak 

pada alat analisisnya, yaitu menggunakan analisis diskriminan. Perbedaan pada 
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penelitian ini terletak pada variabel bebasnya, yaitu faktor-faktor konsumen 

mengkonsumsi makan cepet saji, sedangkan pada penelitian saya variabel 

bebasnya adalah atribut produk. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan 

konsumen juga tidak diteliti pada jurnal ini. 

Sudrajad (2015), menganalisis “Pengaruh Atribut Produk Terhadap 

Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Abon Jamur Tiram di Perusahaan 

Ailanifood Kota Malang Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian abon jamur Ailani di kota 

Malang. Metode penentuan responden menggunakan accidental sampling. Alat 

analisis yang digunakan adalah uji diskriminan. Dalam penelitian ini 

menyimpulkan bahwa seluruh atribut produk kecuali merk, seperti (kemasan, 

kualitas, dan harga) berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk abon 

jamur ailani. Kesamaan penelitian ini adalah mengklasifikasikan atribut produk 

apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, dengan 

menggunakan analis diskriminan. Atribut pada penelitian ini terdiri atas kemasan, 

kualitas,harga, dan merek, sedangkan pada penelitian saya juga menggunakan 

atribut layanan pelengkap. Perbedaan pada penelitian ini tidak menganalisis 

karakteristik dan perilaku konsumen.  

Maharani (2017), menganalisis “Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Konsumen Terhadap Produk Iphone di Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengatahui proses perilaku konsumen dalam memumutuskan membeli suatu 

produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Analisa data dengan menggunakan hasil frekuensi jawaban responden terbanyak 

atau jumlah responden X 100%. Proses pengambilan keputusan pembelian 
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konsumen dalam pembelian produk Iphone melalui lima tahap yaitu: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian serta perilaku pasca 

pembelian. Persamaan pada penelitian ini terletak pada model keputusan 

pembeliannya, yaitu melalui lima tahapan. Perbedaan pada penelitian ini tidak 

menganalisis pengaruh atribut produk, karakteristik dan perilaku kosumen. 

Delila (2015), menganalisis Pengambilan Keputusan Rumah Tangga dalam 

Membeli Saus Sambal Botol di Bandar Lampung. Penelitian ini bertujan untuk 

mengetahui pengaruh atribut-atribut saus sambal botol terhadap pengambilan 

keputusan pembelian saus sambal botol di Bandar Lampung dan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian saus sambal botol tersebut. Metode 

analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Alat analisis 

yang digunakan adalah analisis konjoin dan regresi linear berganda. Atribut 

produk yang digunakan dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan adalah 

warna dengan level orange pekat dan orange kemerahan, rasa dengan level pedas 

dan tidak terlalu pedas, kemasan dengan level botol beling dan botol plastik serta 

ukuran dengan level kurang dari 250 ml (≤250 ml) dan lebih dari 250 ml (>250 

ml). Kesamaan pada penelitian ini terletak pada atribut produk yang dijadikan 

pengaruh dalam keputusan pembelian konsumen. Atribut yang digunakan adalah 

kemasan dan ukuran, sedangkan pada penelitian penulis atribut produknya terdiri 

atas haraga, merek, kualitas produk, label informasi, kemasan, dan layanan 

pelengkap. Selain itu sama sama meneliti tentang sambal, hanya saja pada 

penelitian ini merupakn saus sambal sedangkan pada penelitian penulis 

menggunakan sambal olahan industri rumahan. Perbedaan pada penelitian ini 

terletak pada analisisnya yaitu menggunakan regresi berganda.  
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Ramadhan (2018), menganalisis “Aplikasi Analisis Diskriminan dalam 

Menentukan Keputusan Pembelian Produk Mccafe”. Penelitian ini bertujan untuk 

mengklasifikasikan kelompok konsumen yang membeli produk Mccafe. 

Penenelitian ini menggunakan metode analisis diskriminan, dimana konsumen 

produk Mccafe dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu sering membeli dan 

jarang membeli. Variabel bebas pada penelitian ini adalah karakteristik dari 

Mccafe yang terdiri atas kualitas produk, harga, tempat, promosi, karyawan, 

proses pelayanan, dan fasilitas fisik. Kesamaan pada penelitian ini terdapat pada 

analisis yang digunakan, yaitu analisis diskriminan. Perbedaan pada penelitian ini 

terletak pada variabel terikatnya. Penelitian ini mengkelompokkan fungsi 

diskriminan menjadi dua golongan yaitu sering membeli dan jarang membeli, 

sedangkan pada penelitian penulis fungsi diskriman dikelompokkan berdasakan 

jenis merek yang dibeli konsumen, yaitu Dede Satoe dan Emak Ti. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dapat didefisinikan sebagai kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-

barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen yang 

loyal terhadap suatu produk tentu saja akan menguntungkan bagi produsen. 

Keuntungan tersebut karena konsumen akan berusaha terus untuk mencari produk 

yang sesuai keinginannya. Perilaku konsumen dikatakan tidak loyal jika hanya 

membeli suatu produk karena kebiasaannya saja, tanpa memperhatikan aspek-

aspek khusus. Sulitnya mencari suatu produk karena tidak adanya ketersediaan 
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juga akan membuat konsumen menjadi tidak loyal terhadap produk tersebut 

(Sunyoto, 2014). 

Handoko dan Swasta (2012), mengatakan perilaku konsumen dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa, termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan 

tertentu. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial 

yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk 

menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa. Melalui proses 

pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan 

yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

2.2.2 Karakteristik Konsumen 

Karakteristik konsumen menurut Sumarwan (2011), meliputi pengetahuan 

dan pengalaman konsumen, kepribadian konsumen dan karakteristik demografi 

konsumen. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak 

mengenai produk, mungkin tidak termotifasi untuk mencari informasi karena dia 

sudah merasa cukup dengan pengetahuannya untuk mengambil keputusan. 

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen 

mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang 

terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan 

fungsinya sebagai konsumen. 

Pengetahuan akan persepsi dan karakteristik konsumen akan meningkatkan 

peluang untuk membuat keputusan dalam suatu pembelian barang maupun jasa. 

Konsumen yang mempunyai kepribadian sebagai seorang yang senang mencari 
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informasi (information seeker) akan meluangkan waktunya untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Pendidikan adalah salah satu karakteristik demografi 

yang penting, tingkat pendidikan akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, 

cara berpikir, cara pandang bahkan persepsi terhadap suatu masalah. Konsumen 

yang berpendidikan tinggi cenderung mencari informasi yang banyak mengenai 

suatu produk sebelum ia memutuskan pembelian. 

Sumarwan (2011), juga menyatakan bahwa semua penduduk berapapun 

usianya adalah konsumen. Oleh sebab itu pemasar harus memahami distribusi usia 

penduduk dari suatu wilayah yang akan dijadikan target pasarnya. Perbedaan usia 

akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap produk. Usia 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi dan persepsi 

konsumen dalam proses keputusan untuk menerima sesuatu yang baru, baik 

produk maupun jasa. Seseorang yang berumur relatif muda, cenderung lebih cepat 

menerima sesuatu yang baru. 

2.2.3 Model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen secara sederhana membentuk pola fikir yang 

sistematis tentang hubungan berbagai variabel. Penggunaan hanya satu model 

perilaku konsumen dalam memahami pola hubungan yang dimaksud tidak cukup 

untuk mempresentasikan kondisi umum saat ini. Perlu adanya suatu perbandingan 

di antara beberapa model yang diperkenalkan oleh para ahli. 

Amirullah (2002), menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam 

model perilaku konsumen, yaitu : 

1. Pendekatan Tradisional 
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Pendekatan tradisional (tradisional approach), merupakan model perilaku 

konsumen yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu model ekonomi mikro 

dan model ekonomi makro. Dua macam model tersebut sama-sama mengacu pada 

variabel yang bersifat ekonomi. Ilmu ekonomi tradisional lebih berfokus pada 

hasil dari perilaku ekonomi (penawaran, jumlah permintaan, harga dan lain 

sebagianya). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi dapat dianggap sebagai faktor 

pelengkap saja, dengan meniadakan atau bahkan tidak memiliki keterkaitan 

hubungan antar keduanya. 

2. Pendekatan Kontemporer 

Perbedaan yang mendasar antara pendekatan kontemporer dengan 

sebelumnya terletak pada fokus perhatiannnya. Pendekatan kontemporer lebih 

memusatkan pada proses keputusan yang melibatkan konsumen dalam 

mempertimbangkan mengenai produk dan jasa yang dipilih. Tiga macam model 

perilaku konsumen dalam pendekatan kontemporer, yaitu : 

a. Model keputusan pembelian Nicosia 

Model ini menggambarkan sebuah siklus arus dari pengaruh-pengaruh 

setiap komponen dalam memberikan input selanjutnya. Model ini dipandang 

sebagai gambaran situasi dimana perusahaan menyusun pola komunikasi 

(advertasing, produk) untuk pengaruh tindakan selanjutnya dari perusahaan. 
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Gambar 2.1  Model Keputusan Pembelian Nicosia 

 Sumber : Amirullah (2002).  

Model ini berisi empat komponen atau bagian-bagian utama, yaitu : 

1) Atribut dan hasil-hasil perusahaan atau komunikasi dan atribut psikologi 

konsumen. 

2) Penelitian konsumen untuk menilai hasil perusahaan dan alternatif lainnya. 

3) Konsumen dimotivasi untuk melakukan pembelian. 

4) Konsumen menyiapkan dan menggunakan produk. 

b. Model keputusan pembelian Howard and Sheth Model 

Model yang mengikuti konsep learning-theory ini menjelaskan bahwa 

terdapat empat komponen utama dalam pembentukan perilaku konsumen, yaitu: 

input variabel, output variabel, hypotheticl constructs, dan variabel eksogen. Input 

variabel dapat dipandang sebagai bentuk stimuli dari lingkungan, seperti simbol-

simbol yang dibuat oleh perusahaan. Output variabel terdiri dari sejumlah 

informasi penting yang diterima pembeli. Informasi mengenai merek, penilaian 

konsumen pada merek khusus yang memberikan kepuasan atau memotivasinya, 

perhatian pembeli terhadap produk yang akan dibeli, dan perilaku pembelian. 
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Gambar 1.2 Model Keputusan Pembelian Howard And Sheth Model 

Sumber : Amirullah (2002). 

 

c. Model keputusan pembelian Engel-Blacwell-Miniard 

Model ini menggambarkan perilaku konsumen sebagi suatu proses keputusan 

yang melewati lima tahapan, yaitu motivasi dan pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan hasil.  

 
Gambar 2.2 Model Keputusan Pembelian Engel-Blacwell-Miniard 

Sumber : Amirullah (2002). 
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2.2.4 Faktor – Faktor Perilaku Konsumen 

Pembelian konsumen sangatlah dipengaruhi oleh karakteristik budaya, 

sosial, pribadi, dan psikologis. Karakteristik tersebut merupakan faktor-faktor 

yang biasanya tidak dapat dikendalikan oleh pemasar tetapi mereka harus tetap 

memperhitungkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

terdiri dari empat macam, di antaranya adalah : 

1. Faktor Budaya  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), budaya merupakan serangkaian nilai, 

persepsi, keinginan dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat 

dari keluarga dan instansi penting lain. Faktor budaya memiliki pengaruh yang 

terluas dan terdalam dalam perilaku konsumen. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

budaya antara lain : 

a. Budaya  

Budaya merupakan penyebab munculnya dasar keinginan pada perilaku 

konsumen. Perilaku manusia merupakan hasil pembelajaran sewaktu tumbuh 

dalam lingkungan masyarakat. Seorang anak belajar mengenai keinginan, perilaku 

dan persepsi dasar dari keluarga, lingkungan dan lembaga penting lainnya. 

Lapisan kelompok atau masyarakat memiliki pengaruh berbeda-beda terhadap 

perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh keberagaman dari satu negara dengan 

negara lainnya. Kegagalan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap 

keberagaman tersebut akan menghasilkan pemasaran yang dapat dikatakan tidak 

efektif. 
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b. Sub-budaya  

Subbudaya merupakan gabungan dari kelompok-kelompok orang yang 

memiliki sistem nilai sama berdasarkan situasi kehidupan dan pengalaman 

hidupnya. Sub budaya meliputi agama, kelompok ras, kewarganegaraan dan 

daerah geografis yang berbeda. Keberagaman sub budaya tersebut dapat 

membantu pemasar dalam membentuk segmen pasar seiring penyesuaian progam 

pemasaran dan desain produk sesuai dengan kebutuhan mereka. 

c. Kelas Sosial  

Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat semi permanen dan relatif 

teratur dimana setiap anggotanya memiliki minat, nilai dan perilaku yang sama 

atau serupa. Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, seperti 

pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, 

pendidikan, kekayaan dan variabel lain. 

2. Faktor Sosial  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti kelompok kecil, keluarga, status atau peran. 

a. Kelompok  

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kecil, seperti 

kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Kelompok yang memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap tempat keberadaan seseorang disebut kelompok 

keanggotaan. Kelompok yang berfungsi sebagai titik acuan pembanding baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan sikap perilaku 

seseorang disebut sebagai kelompok acuan. Seseorang kerap kali dipengaruhi 

kelompok acuan meskipun ia bukan bagian dari kelompok tersebut. 
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b. Keluarga  

Peran pembelian berubah seiring dengan evolusi gaya hidup konsumen. 

Anggota keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. 

Keluarga merupakan organisasi pembelian di masyarakat tempat konsumen 

berada. Pemasar tertarik pada pengaruh dan peran suami istri serta anak anak 

dalam pembelian barang dan jasa. 

c. Peran dan Status Posisi  

Seseorang merupakan bagian dari beberapa kelompok-kelompok, klub, dan 

organisasi. Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat didefisinikan berdasarkan 

peran dan statusnya. Peran terdiri dari sejumlah aktifitas yang diharapkan untuk 

dilakukan menurut orang-orang sekitarnya. Tiap peran membawa status yang 

menggambarkan penghargaan umum karena terkadang masyarakat memilih 

produk yang dapat menunjukkan status mereka. 

3. Faktor Pribadi  

Karakteristik pribadi seseorang seperti umur dan tahapan siklus hidup, 

pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri dapat 

mempengaruhi keputusan seseorang. 

a. Umur dan Tahan Siklus Hidup 

Sepanjang hidup, seseorang akan cenderung untuk mengubah barang dan jasa 

yang akan dibelinya. Pemasar sering mendefisinikan pasar sasaran mereka 

berdasarkan tahap siklus kehidupan mengembangkan rencana produk pemasaran 

yang tepat untuk tiap tahap. Selera terhadap makanan, pakaian, perabotan, 

rekreasi sering terikat dengan umur. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus 
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hidup keluarga, tahap-tahap siklus hidup oleh suatu keluarga hingga menjadi 

matang (Kotler dan Amstrong, 2012). 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang akan dibeli. Pekerja 

kerah biru akan membeli baju untuk bisnis, sedangkan pekerja kerah putih akan 

membeli baju untuk bisnis. Pelaku usaha akan mengidentifikasi kelompok pekerja 

yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. 

Perusahaan juga dapat melayani pekerjaan tertentu dengan cara berspesialisasi 

membuat (Kotler dan Amstrong, 2012). 

c. Pilihan produk seseorang juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi.  

Pemasar barang yang sensitif terhadap pendapatan tentu akan memperhatikan 

tabungan, trend pendapatan dan tingkat suku bunga. Indikator ekonomi dapat 

menunjukkan titik resesi jika pemasar mengabil langkah untuk mereposisi, 

mendesain ulang dan mengganti harga produk mereka dengan cepat (Kotler dan 

Amstrong, 2012). 

d. Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang tergambar activities, 

interst, dan opinions (IAIO) orang tersebut. Orang yang berasal dari sub budaya. 

Kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin juga akan memiliki gaya hidup 

yang berbeda. Gaya hidup menggambarkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial 

atau kepribadian seseorang. Gaya hidup menunjukkan seluruh pola kegiatan dan 

interaksi seseorang di dunia (Kotler dan Amstrong, 2012). 
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e. Kepribadian 

Kepribadian merupakan psikologis yang membedakan sesorang dalam 

menghasilkan tanggapan secara konsisten dan terus menerus terhadap lingkungan. 

Karakteristik kepribadian yang berbeda pada setiap orang dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian. Kepribadian biasanya dideskripsikan berdarkan sifat-sifat 

seperti kepercayaan diri, sosialitas, dominasi, sifat pertahanan, otonomi, dan 

kemampuan beradaptasi. Kepribadian berfungsi untuk menganalisa perilaku 

konsumen terhadap produk dan pilihan merek tertentu (Kotler dan Amstrong, 

2012). 

4. Faktor Psikologi  

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama 

yaitu:  

a. Motivasi  

Kebutuhan seseorang tentu selalu berbeda setiap waktunya. Perbedaan itu 

timbul karena adanya dorongan dari faktor biologis seperti haus, lapar dan 

ketidaknyamanan. Kebutuhan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, 

tumbuh dari ras ingin dikenal, ataupun kepemilikan. Motivasi merupakan 

dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencari kepuasan atas 

kebutuhannya (Kotler dan Amstrong, 2012). 

b. Persepsi 

Persepsi merupakan proses menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan 

informasi guna membentuk gambaran. Tindakan seseorang terkadang dipengaruhi 

oleh persepsinya mengenai situasi tertentu. Seseorag mendapat rangsangan yang 
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banyak setiap harinya, akan tetapi rangsangan tersebut dapat membentuk persepsi 

yang berbeda (Kotler dan Amstrong, 2012). 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran menunjukkan perubahan perilaku seseorang karena 

pengalaman. Ahli teori pembelajaran mengatakan bahwa sebagian besar perilaku 

manusia dapat dipelajari. Pembelajaran terjadi melalui saling pengaruh antara 

dorongan, stimulan, tanggapan, dan penguatan (Kotler dan Amstrong, 2012). 

d. Keyakinan dan Sikap 

Melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapat keyakinan dan sikap 

yang kemudian akan mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan adalah 

perilaku deskriptif yang dipertahankan seseorang mengenai sesuatu. Sikap 

menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atas suka 

atau tidak sukanya seseorang terhadap ide atau objek. Sikap menempatkan 

seseorang ke dalam kerangka pikiran menyukai atau tidak menyukai sesuatu yang 

kemudian dapat mendekatkan atau menjauhkkan terhadap hal tersebut (Kotler dan 

Amstrong, 2012). 

2.2.5 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2009), terdapat lima tahap yang dilaui konsumen dalam 

proses pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pembelian. Model ini menekankan 

bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah 

pembelian. Gambar berikut ini melukiskan proses tersebut. 
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Gambar 2.3 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Sumber  : Kotler (2009). 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian bermula dari pengenalan kebutuhan (need recognition) 

yaitu pembeli mengenai permasalahan atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya 

perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah keadaan yang diinginkan. 

Kebutuhan itu dapat dipicu oleh stimulan internal, seperti kebutuhan lapar dan 

haus. Kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal.  Pemasar dapat 

mengidentifikasi faktor-faktor yang paling sering memicu ketertarikan terhadap 

produk dan mengembangkan progam pemasaran yang melibatkan faktor-faktor 

tersebut (Kotler, 2009). 

2. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi merupakan tahapan proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen tergerak untuk mencari informasi tambahan. 

Konsumen mungkin hanya sekedar meningkatkan perhatian atau mencari 

informasi secara aktif. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai 

sumber. Sumber-sumber informasi tersebut dapat diperoleh dari sumber pribadi, 

komersial, publik, dan pengalaman (Kotler, 2009). 

3. Pengevalusian Alternatif 

Pengevaluasian alternatif merupakan tahapan proses keputusan pembelian 

dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai merek 

alternatif di dalam serangkaian pilihan. Sikap konsumen terhadap sejumlah merek 

tertentu terbentuk melalui beberapa prosedur evaluasi. Konseumen mengevaluasi 
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pembelian tergantung pada pribadi dan situasi pembelian tertentu. Pemikiran yang 

logis dan penggunaan kalkulasi yang cermat dalam beberapa kasus tertentu 

(Kotler, 2009). 

4. Keputuasan Pembelian 

Konsumen menyusun peringkat merek dan membentuk kecenderungan niat 

pembelian pada tahap pengevaluasian. Keputusan konsumen dalam membeli 

merek secara umum muncul akibat dua faktor. Faktor pertama merupakan sikap 

orang lain, dimana kecenderungan seseorang untuk membeli produk dengan harga 

lebih murah akan mengurangi kesempatan seseorang untuk membeli produk 

dengan harga lebih mahal. Faktor kedua merupakan faktor situasi tak terduga, 

yang memungkinkan seseorang membentuk kecenderungan untuk pembeli produk 

berdasarkan pada pendapatan yang diharapkan, harga, dan manfaat produk yang 

diharapkan (Kotler, 2009). 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

Pekerjaan pemasar tidak berhenti pada saat produk sudah terbeli. Pemasar 

perlu memperhatikan perilaku konsumen setalah pembelian, apakah konsumen 

merasa puas atau tidak. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan konsumen dalam 

membeli dapat dilihat dari  hubungan antara harapan konsumen dan kinerja 

produk yang dirasakan. Konsumen akan merasa kecewa jika produk jauh dibawah 

harapan mereka, tetapi akan merasa puas jika produk melebihi harapannya 

(Kotler, 2009). 
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Tabel 2. 1 Identifikasi Indikator Keputusan Konsumen 

Variabel Sub Variabel Indikator 

 Pengenalan 

kebutuhan 

1)  Tujuan/alasan konsumen membeli 

2)  Manfaat yang diharapkan 

Pencarian informasi 3)  Sumber informasi 

4)  Hal penting terkait produk 

Evaluasi alternatif 5)  Informasi yang dipertimbangkan 

Pembelian 6)  Rencana pembelian 

7)  Pengaruh dalam membeli 

8)  Cara pembelian 

9)  Frekuensi Pembelian 

Paska pemebelian 10)  Kepuasan 

11)  Respon setelah membeli 

Sumber : Kotler (2009). 

2.2.6 Atribut Produk 

Produk dan atribut produk adalah stimulus utama yang mempengaruhi 

afeksi. Kognisi, dan perilaku konsumen. Konsumen  mengevaluasi atribut-atribut 

produk tersebut dalam hubungannya dengan nilai, kepercayaan dan 

pengalamannya sendiri di waktu lampau. Pemasaran dan informasi lain juga 

mempengaruhi pembelian dan penggunaan produk akan memuaskan atau tidak 

(Olson, 2014). 

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

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. 

Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, dan 

sebagainya. Menurut Kotler dan Amstrong (2008), unsur-unsur pada atribut 

produk meliputi kulitas, harga, fitur, gaya dan desain kemasan produk. 

1. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, 

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan indentitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek yang baik 
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juga menyampaikan jaminan tambahan berupa kualitas produk. Merek sendiri 

digunakan untuk beberapa tujuan yaitu: 

a. Identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu

perusahaan dengan produk pesaiangnya.

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk.

c. Membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta

prestise tertentu kepada konsumen.

d. Pengendali pasar.

2. Kemasan

Pengemasan (Packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan

perencangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Tujuan 

penggunaan kemasan antara lain meliputi : 

a. Sebagai pelindung isi, misalnya kerusakan, kehilangan, berkurangnya kadar

atau isi, dan sebagainya.

b. Memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), misalnya supaya

tidak tumpah, sebagai alat pemegang, dan lain-lain.

c. Bermanfaat dalam pemakai

3. Pemberian Label (Labelling)

Labelling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari

suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk. Sebuah label bisa 

merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) 

yang ditempelkan pada produk. 
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4. Layanan Pelengkap 

Produk apapun tidak akan terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu jasa 

sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai pelengkap. Layanan 

pelengkap diklasifikasikan menjadi informasi, konsultasi, pemesanan, pelayan 

sambutan, kepedulian terhadap konumen, permintaan khusus, dan pembayaran. 

5.  Harga 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan yang 

diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang dipertukarkan konsumen 

untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau kepemilikan 

barang atau jasa. 

6. Kualitas 

Kualitas produk menunjukkan kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kemudahan dalam 

digunakan, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan, 

agar produk dapat bersaing dengan kompetitor sejenis dengan mutu yang baik. 

Identifikasi Atribut Produk 

Atribut merupakan salah satu komponen yang dijadikan sebagai alat ukur 

mengenai perilaku konsumen karena akan memengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Pengetahuan lebih terkait atribut produk akan memudahkan konsumen 

untuk memilih produk yang akan dibelinya. Karakteristik produk yang dianalisis 

mengacu pada konsep produk total yang dikemukakan Tjiptono (2008), antara 

lain 

merek, kemasan, label, dan layanan pelengkap, serta menurut Kotler dan 

Amstrong (2008), antara lain harga dan kualitas.  
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Tabel 2. 2 Identifikasi Indikator Atribut Produk 

Variabel Sub variabel Indikator 

Atribut produk Harga  Keterjangkauan harga produk 

   Kesesuaian harga dengan kualitas 

   Harga dapat bersaing dengan produk sejenis 

 

  Potongan harga/diskon 

Merek  Merek mudah diingat 

  Merek milik perusahaan terkenal 

  Dikenal oleh masyarakat 

Kemasan  Warna kemasan menarik 

 
 Ukuran, bentuk, dan warna hurf  yang    

 menarik pada kemasan 

 
 Kemasan mampu melindungi produk  

 didalamnya 

  Kemasan memudahkan penyimpanan produk 

  Kemasan terbuat dari bahan yang berkualitas 

Kualitas Produk   Aroma produk 

  Rasa Produk 

  Bau produk 

  Warna produk 

  Tekstur produk 

  Bahan-bahan yang digunakan 

  Tidak mengandung  zat berbahaya 

Label informasi  Mempermudah pemahaman konsumen 

  Mencantumkan alamat perusahaan 

  Ijin P-IRT dan halal MUI 

  Informasi cara pemakaian dan penyimpan 

  Informasi komposisi 

Layanan pelengkap  Kemudahan dalam mendapatkan produk 

  Ketersediaan layanan akses informasi 

  Kemudahan dalam traksaksi pembayaran 

   Terdapat jaminan atas produk yang dibeli 

   Kemudahan dalam pemesanan produk 

Sumber : Tjiptono (2008), Kotler dan Amstrong (2012) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Industri sambal olahan memiliki perkembangan yang cukup baik di dunia 

usaha. Hal itu terlihat dari adanya berbagai variasi  dan merek sambal olahan yang 

ada di pasar saat ini khususnya daerah Surabaya. Permintaan akan produk sambal 

olahan juga mengalami peningkatan seiring dengan persepsi masyarakat Indonesia 

yang menganggap sambal sebagai pendamping wajib saat makan. Tingginya 



32 
 

 
 

persaingan pelaku usaha pada bidang ini mengharuskan mereka mempunyai ciri 

khas pada produknya. Selain menjadi pembeda dengan usaha sejenis, hal ini juga 

dapat menjadi nilai tambah terhadap citra produk mereka. Salah satunya adalah 

produk sambal olahan merek  Emak Ti dan merek Dede Satoe 

Pelaku usaha industri rumahan hendaknya dapat mengetahui perilaku 

konsumen yang akan menjadi sasarannya. Karakteristik konsumen perlu dipahami 

untuk menentukan produk sambal olahan yang dapat sesuai dengan keinginan 

konsumen. Mengacu pada teori Kotler (2009), analisa perilaku konsumen terdiri 

dari tahapan proses keputusan pembelian meliputi tahapan; pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan penilaian 

terhadap hasil pembelian. Proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu: pengaruh lingkungan, perbedaan individu dan proses psikologi. 

Hasil dari analisa diharapkan mampu memberikan informasi yang akan menjadi 

acuan dalam menetapkan strategi pemasaran bagi pelaku usaha industri rumahan 

sambal olahan. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

digunakan untuk memaparkan mengenai proses pengambilan keputusan dan 

penjabaran mengenai klasifikasi karakteriktik konsumen. Analisis Diskriminan 

digunakan untuk mengklasifikasikan atribut produk yang dipentingkan oleh 

konsumen dalam membeli produk sambal olahan. Berikut adalah gambaran alur 

kerangka pemikiran dari penelitian ini. 
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 Tingkat persaingan yang tinggi pada industri 

rumah tangga khususnya sambal olahan 

 

  

 Perilaku konsumen yang membeli produk 

sambal olahan merek Emak Ti dengan 

merek Dede Satoe 
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Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Analisis Perilaku Konsumen danPengaruh 
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Keputusan Pembelian 


