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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifianto (2008) dengan judul ”Preferensi 

Konsumen Terhadap Buah Semangka di Semarang”. Bertujuan untuk mengetahui 

buah semangka seperti apa yang paling disukai konsumen dan faktor-faktor yang 

membuat konsumen memilih buah tersebut, mengetahui alternatif buah pengganti 

buah semangka. Hasil analisis yang didapatkan adalah responden konsumen 

wanita berumur 20-40 dan memiliki penghasilan rata-rata Rp. 500.000 – Rp. 

1.500.000 yang berasal dari kota Semarang. Dari hasil yang didapat para 

konsumen kurang menyukai buah semangka dengan berbagai alasan yang 

berbeda. Dari berbagai faktor yang didapat dari para konsumen buah semangka 

yang di pilih ialah buah semangka dengan atau tanpa biji. Buah alternatif sebagai 

penganti buah semangka adalah buah jeruk karena ukuran dan mudahnya saat 

mengkonsumsi buah jeruk tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Riska (2012) yang berjudul “Analisis 

Preferensi Konsumen Pasar Tradisional Terhadap Buah Jeruk Lokal Dan Buah 

Jeruk Impor”. Bertujuan untuk mengkaji atribut buah jeruk lokal dan buah jeruk 

impor yang menjadi preferensi konsumen di Kabupaten Kudus, mengkaji atribut 

yang paling dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian buah jeruk 

lokal dan buah jeruk impor di Kabupaten Kudus. Hasil analisis yang didapatkan 

adalah responden yang membeli buah jeruk lokal maupun buah jeruk impor 

didominasi oleh perempuan dengan mayoritas kisaran usia produktif yaitu antara 

20 hingga 40 tahun (77,08%). Berdasarkan analisis Chi Square terdapat perbedaan 
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preferensi konsumen terhadap semua atribut-atribut yang ada buah jeruk lokal dan 

buah jeruk impor, kecuali pada atribut warna buah jeruk impor. Buah jeruk lokal 

yang menjadi preferensi konsumen di Kabupaten Kudus adalah yang mempunyai 

rasa manis sedikit asam, warna buah kuning kehijauan. Berdasarkan analisis 

Multiatribut Fishbein Atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian buah jeruk lokal maupun buah jeruk impor di Kabupaten Kudus 

berturut-turut adalah rasa buah, warna buah, ukuran buah, dan aroma buah.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2012) yang berjudul “ Preferensi 

Terhadap Buah Apel Impor Di Toko Buah Hokky dan Pasar Tradisional Ampel 

Surabaya”. Bertujuan untuk mengetahui karakteristik konsumen dan menganalisis 

atribut-atribut yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli buah apel 

impor. Penelitian ini dilakukan di toko buah hokky dan pasar tradisional di daerah 

Ampel. Sampel diambil dengan menggunakan metode accidental sampling 

berdasarkan faktor spontanitas atau secara tidak sengaja, sedangkan metode 

analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan konjoin. Karakteristik 

konsumen diambil dengan berbagai faktor antara lain: berdasarkan usia, 

berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan pendapatan, 

berdasarkan jumlah keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang 

paling dipertimbangkan konsumen dalam membeli buah apel impor adalah bentuk 

atau tekstur, warna, harga, ukuran, dan kemasan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gandhi Pawitan (2008), yang berjudul "On 

Use Of Factor Analysis In Analizing Service Quality performance", hal yang 

diteliti adalah dimensi kualitas pelayanan dengan menggunakan analisis faktor 

dan metode servqual (service quality). Menyatakan bahwa ada 6 enam faktor yang 



10 

 

 

 

terbentuk yaitu: faktor 1 dinamakan Responsiveness, faktor 2 dinamakan 

Tangibles, faktor 3 dinamakan responsiveness, faktor 4 dinamakan reliability, 

faktor 5 dinamakan assurance, faktor 6 dinamakan emphaty. Dimana penggunaan 

analisis faktor pada penelitian ini adalah untuk melihat 5 dimensi kualitas 

pelayanan pada institusi pendidikandan penerapanya pada institusi pendidikan 

tinggi. 5 faktor dimensi kualitas pelayanan terbagi menjadi 20 variabel dari tabel 

total variance explained, terbentuk 6 faktor. Sesudah itu 6 faktor itu berguna untuk 

melihat bentuk (performance) kualitas pelayanan pada institusi perguruan tinggi 

tersebut. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah analisis yang digunakan rata-rata menggunakan analisis konjoin, analisis 

multiatribut fishbein dan analisis faktor, sedangkan analisis yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah analisis faktor untuk mencari faktor apa yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Preferensi 

Menurut Kotler dan Armstrong (2006), preferensi konsumen menunjukkan 

kesukaan  konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Preferensi konsumen 

berhubungan erat dengan permasalahan penetapan pilihan. Preferensi ini terbentuk 

dari persepsi konsumen terhadap atribut - atribut yang dimiliki oleh suatu produk 

barang atau jasa tertentu. 

Teori preferensi biasanya digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasaan 

dari konsumen. Misalnya seseorang ingin mengkonsumsi produk dengan sumber 

daya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna atau Utilitas 

yang diperoleh menjadi optimal. Dari sejumlah alternatif pilihan yang ada, orang 
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lebih cenderung memilih alternatif yang memaksimumkan kepuasannya. 

Preferensi konsumen dapat diketahui  dengan mengukur tingkat kegunaan dan 

motovasi relatif penting setiap atribut yang terdapat pada suatu produk.  

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan dari konsumen 

terhadap  produk buah, maka ada empat faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam pembelian buah belimbing, antara lain ialah : 

1. Warna 

Adapun warna dari buah belimbing memiliki macam-macam yaitu kuning 

atau jingga, kuning kehijauan, hijau. 

2. Rasa  

Rasa dari buah belimbing memiliki bermacam-macam yaitu manis, manis 

keasaman, masam. 

3. Bentuk 

Bentuk dari buah belimbing memiliki berbagai macam lonjong lurus, bulat 

lonjong, lebar dan pipih, lurus tidak beraturan. 

4. Ukuran  

Buah belimbing memiliki macam ukuran yaitu besar, sedang, kecil. 

Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi alternatif dalam proses 

keputusan pembelian, dimana dalam tahap tersebut konsumen dihadapkan 

berbagai macam pilihan produk atau jasa dengan atribut yang berbeda-beda.  

2.2.2 Keputusan Pembelian 

Seorang konsumen memutuskan akan membeli sesuatu, pada dasarnya di 

dalam diri konsumen itu terjadi suatu proses pengambilan keputusan konsumen. 

Sebagaimana yang dikutip Rina, Engel, Blackwell menjelaskan bahwa proses 

keputusan konsumen merupakan hal penting yang dilakukan konsumen dalam 
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membeli suatu produk, karena proses tersebut memuat berbagai langkah yang 

terjadi secara berurutan sebelum konsumen mengambil keputusan. 

Keputusan konsumen merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam 

perilaku konsumen. Pengambilan keputusan konsumen menurut Setiadi adalah 

proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 

dua atau lebih perilaku alternatif, dan memiih salah satu diantaranya. Hasil dari 

proses pengintegrasian ini ialah suatu pilihan (choice), yang disajikan secara 

kognitif sebagai keinginan berperilaku. 

Keputusan konsumen dalam memilih adalah suatu tindakan atau sikap 

seseorang untuk memilih dan menggunakan suatu jasa atau produk guna 

memenuhi kebutuhannya. Adapun  tahap-tahap dalm proses pengambilan 

keputusan konsumen menurut Sutisna dalam Abdullah adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan Masalah 

Konsumen berusaha mengenali mana yang benar-benar merupakan 

kebutuhannya dan mana-mana yang merupakan keinginannya. Kebutuhan harus 

diaktifkan terlebih dahulu sebelum ia bisa dikenali. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengaktifan kebutuhan diantaranya. 

a. Waktu 

b. Perubahan Situasi 

c. Pemilikan Produk 

d. Konsumsi Produk 

e. Perbedaan Individu 

f. Pengaruh Pemasaran 
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2. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi mulai dilakukan ketikan konsumen memandang 

bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan menkonsumsi suatu 

produk. Untuk setiap kebutuhannya konsumen mencari berbagai informasi yang 

mendukung seperti misalnya teman atau orang yang memahami tentang produk 

yang diinginkan dengan membaca surat kabar, iklan, brosur-brosur. 

3. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek 

dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Evaluasi alternatif 

muncul karena banyaknya alternatif pilihan yang dilakukan konsumen sangat 

tergantung kepada model pengambilan keputusan yang dijalani konsumen. Pabila 

konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang produk yang akan dibelinya, 

mungkin konsumen lebih mengandalkanrekomendasi dari teman atau kerabatnya 

mengenai barang yang akan dibeli. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang nyata. 

Setelah tahap-tahap dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan untuk 

membeli atau tidaknya barang tersebut. Seseorang konsumen memutuskan untuk 

membeli barang tersebut akan ada lima macam sub keputusan pembelian, yaitu 

keputusan memilih barang tersebut, keputusan membeli dimana, keputusan 

jumlah, keputusan waktu membeli dan keputusan cara membayar. 

5. Perilaku Pasca Beli 

Perilaku konsumen pasca beli didapat setelah membeli serta 

mengkonsumsi produk tersebut, maka akan terjadi perilaku lain dari konsumen. 
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Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat harapan atas suatu produk dengan 

kinerja yang dirasakan pembeli atas barang tersebut. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh konsumen apakah merasa puas atau tidak dengan pilihannya. Perilaku ini 

akan membedakan apakah konsumen akan membeli barang itu lagi atau tidak. 

2.2.3 Atribut Produk 

Tjiptono (2001: 103) mengatakan bahwa atribut produk adalah unsur yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Kemudian Kotler dan Armstrong (2004:347) menyatakan 

atribut produk yaitu pengembangan produk yang melibatkan penentuan manfaat 

yang diberikan. Menurut Bilson (2003:147) faktor – faktor yang berkaitan dengan 

atribut produk adalah kualitas, fitur dan desain. 

Atribut produk mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli 

terhadap produk. Hal itu disebabkan karena secara fisik atribut produk membawa 

berbagai macam manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan pembeli. Oleh karena 

itu setiap perusahaan, harus berhati - hati dalam mengambil keputusan yang 

bersangkutan dengan hal itu. Pengembangan produk dan jasa memerlukan 

pendefinisian manfaat - manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut 

kemudian dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut produk.  

1. Kualitas Produk 

Kotler dan Keller (2009: 143) menyatakan bahwa kualitas produk 

merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk yang bergantung pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Stanton (1991: 285-286) menyatakan 

bahwa perhatian pada kualitas produk makin meningkat karena keluhan konsumen 

selama beberapa tahun belakangan ini. Kualitas produk sendiri berkaitan dengan 

warna, rasa, bentuk, ukuran, serta mutu dan kualitasnya. Produk yang kualitas 
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yang lebih tinggi akan mempengaruhi konsumen untuk membeli dan dapat 

memiliki kepuasan tersendiri. 

2. Fitur Produk 

Menurut Ginting (2011: 67) fitur adalah alat bersaing yang membedakan 

produk dari suatu perusahaan dengan yang lain. Dari beberapa pilihan jenis buah 

konsumen bisa memilih buah mana yang mempunyai fitur unggulan yang dapat 

menjadi pilihan. 

3. Desain Produk 

Kotler (2004: 332) berpendapat bahwa desain produk merupakan totalitas 

keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi 

kebutuhan konsumen. Desain sendiri dapat membantu penjualan produk yang bisa 

untuk membantu menarik konsumen untuk membelinya. 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler dan Amstrong (2003), banyak faktor yang mempengaruhi 

proses keputusan pembelian konsumen, di antaranya faktor budaya, faktor sosial, 

pribadi, dan psikologis. Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1. Faktor Budaya  

Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam 

perilaku konsumen. Faktor budaya yang mempengaruhi proses keputusan 

pembelian oleh konsumen terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas sosial. 

2. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga, peran sosial, dan status yang melingkupi konsumen tersebut.  
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3. Faktor Pribadi  

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, dan konsep diri.  

4. Faktor Psikologis  

Pilihan pembelian dipengaruhi empat faktor psikologi utama, yaitu 

motivasi, persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. 

2.2.5 Pengertian dan Klasifikasi Buah  

Buah dalam pengertian ini tidak terbatas yang terbentuk dari bakal buah, 

melainkan dapat pula berasal dari perkembangan organ yang lain, karena itu untuk 

membedakannya  buah yang sesuai menurut pengertian botani biasa disebut buah 

sejati. Secara harfiah pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak 

memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar 

dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dulu, karena rasanya sudah 

beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik. Berdasarkan sifatnya, buah-

buahan dikelompokan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan Musim Berbuahnya 

a. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada 

suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. 

Contohnya buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. 

b. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. 

Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun tidak 

tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, yang sepanjang 

tahun tersedia. Contohnya belimbing, nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu 

biji, markisa dan sebagainya.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Botani
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2. Berdasarkan Iklim Tempat Tumbuhnya 

a. Buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis 

dengan suhu udara sekitar 25°C atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, 

mangga, rambutan, dan durian.  

b. Buah sub tropis, buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di 

daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22°C. Contohnya apel, jeruk, 

stroberi, anggur, dan sebagainya. 

3. Berdasarkan Proses Pematangannya 

Buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang 

hingga terjadi pembusukan.  

a. Proses pematangan buah  dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan 

warna, tekstur dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, 

apel, belimbing dan sebagainya.  

b. Buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami 

proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, 

anggur, jambu air, dan nanas. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan seseorang membeli buah 

belimbing adalah atribut dari buah belimbing tersebut. Oleh karena itu atribut 

produk dalam hal ini atribut produk yang terdapat pada buah belimbing memiliki 

penilaian khusus bagi seseorang yang akan membeli buah belimbing. Contohnya 

seseorang yang akan membeli buah belimbing maka akan mempertimbangkan 

warna, bentuk, ukuran, rasa sehingga menjadi bahan untuk pertimbangan suatu 

keputusan pembelian seorang konsumen.  
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