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ABSTRACT

ATTITUDE AND CONSUMER DECISION-MAKING PROCESS ON
PURCHASING AND MARKETING STRATEGY OF

COFFEE POWDER BOLA DUNIA AND COFFEE POWDER 49
IN BANDAR LAMPUNG

By

MERA EPRIANI

This study aims to determine the characteristics of consumers, consumers’
attitude, the stages of decision-making, marketing strategy, and marketing
performance of Coffee Powder SBCBD and Coffee Powder 49 in Bandar
Lampung. Two coffee brands were chosen purposively, namely SBCBD and 49
for its famous and unfamous for the community.  The samples of coffee
consumers were 70 people, chosen by accidental sampling. In addition, samples of
the marketing strategy were chosen on purpose adjusted by the location of this
research. The research data was analyzed by descriptive qualitative, descriptive
quantitative and multi-attribute fishbein model. The results showed that coffee
consumers are dominated by aged 15-64 years old people whose occupation as a
housewife, graduated from high school, and have 3-5 family members. Frequency
of purchasing coffee powder by consumers was less than 6 times per month with
incomes more than Rp2,500,000.00 per month.  Base on the packaging size of the
coffee powder, the consumers of Coffee Powder SBCBD liked the packaging size
that more than >200 grams, but the consumers of Coffee Powder 49 liked the
packaging size of 200 grams.  The result of the analysis of consumers’ attitude
showed that the taste of coffee powder got the highest score on the analysis of
consumers’ attitude.  The stage of consumers’ purchasing decisions was through
the introduction of coffee powder needs, information search, evaluation of
alternative, purchase decision and post-purchase evaluation. The marketing
strategy made by Coffee Powder SBCBD was not fully applying aspects of
marketing mix such as diversification product; while Coffee Powder 49 have
implemented aspects of marketing mix.  The marketing performance of Coffee
Powder SBCBD based on the volume sales and advantage was stable but based on
the growth of consumers could not attract new consumers; while of Coffee
Powder 49 had been increasing.
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SIKAP DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN
TERHADAP PEMBELIAN SERTA STRATEGI PEMASARAN

KOPI BUBUK BOLA DUNIA DAN 49 DI KOTA BANDAR LAMPUNG
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MERA EPRIANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik konsumen, sikap
konsumen, tahapan pengambilan keputusan, strategi pemasaran, dan kinerja
pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung.
Dua merek kopi bubuk dipilih secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan
bahwa Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 merupakan kopi bubuk terkenal
dan belum terkenal di masyarakat. Sampel konsumen kopi sebanyak 70 orang
yang dipilih melalui accidental sampling namun sampel strategi pemasaran dipilih
secara sengaja (purposive) disesuaikan dengan tempat penelitian. Data penelitian
dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dan model multiatribut
fishbein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ka rakteristik konsumen kopi
didominasi oleh usia 15-64 tahun dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga
yang berpendidikan tamat SMA, dan memiliki 3-5 anggota keluarga.  Frekuensi
pembelian kopi bubuk oleh konsumen kurang dari 6 kali/bulan dengan
pendapatan di atas Rp2.500.000,00/ bulan. Pada ukuran kemasan kopi bubuk,
konsumen Kopi Bubuk SBCBD menyukai ukuran lebih dari >200 gram
sedangkan konsumen Kopi Bubuk 49 menyukai ukuran kemasan 200 gram. Hasil
analisis sikap konsumen menunjukkan bahwa atribut rasa pada kopi bubuk
mendapat skor sikap tertinggi pada analisis sikap konsumen. Proses pengambilan
keputusan konsumen dalam pembelian dua merek adalah sama, yaitu pengenalan
kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan
evaluasi pasca pembelian. Strategi pemasaran yang dilakukan Kopi Bubuk
SBCBD belum sepenuhnya menerapkan aspek bauran pemasaran seperti
diversifikasi produk; sedangkan Kopi Bubuk 49 sudah menerapkan aspek bauran
pemasaran.  Kinerja pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dilihat dari volume
penjualan dan keuntungan dalam keadaan stabil tetapi dilihat dari pertumbuhan
pelanggan tidak dapat menarik pelanggan baru; sedangkan kinerja pemasaran
Kopi Bubuk 49 mengalami peningkatan.

Kata kunci : keputusan pembelian, kopi bubuk, pemasaran, rasa, sikap
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I.  PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Provinsi Lampung mempunyai potensi yang besar terhadap perkebunan kopi, 

khususnya perkebunan kopi robusta.  Tanaman kopi robusta kurang sensitif 

terhadap iklim sehingga keberhasilan produksinya lebih terjamin dibandingkan 

kopi arabika.  Kopi Lampung cukup pantas dikategorikan sebagai salah satu kopi 

terbaik Indonesia karena keistimewaan aroma dan rasanya yang khas (Badan 

Pusat Statistik, 2015a).  Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa luas tanaman 

perkebunan kopi di Provinsi Lampung mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 

0,01 persen.  Luas tanaman perkebunan kopi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 1.  Luas tanaman perkebunan kopi di Indonesia, tahun 2012-2014 

Provinsi / Tahun   (000 Ha)   

  2012 2013 2014 

Sumatera Selatan 252.41 249.29 249.29 

Lampung 160.68 161.24 161.24 

Aceh 121.67 123.76 123.76 

Jawa Timur 100.85 102.66 102.66 

Bengkulu 91.15 90.88 90.88 

Sulawesi Selatan 73.64 74.14 74.14 

Nusa Tenggara Timur 72.11 72.10 72.10 

Jawa Tengah 38.89 39.75 39.75 

Bali 35.82 36.62 36.62 

Jawa Barat 30.61 32.31 32.31 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015b 
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Produksi perkebunan kopi Provinsi Lampung Tahun 2012-2014 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan (Tabel 2).  Penurunan yang terjadi disebabkan 

oleh banyaknya lahan perkebunan kopi yang dialih fungsikan menjadi perkebunan 

kakao dan lada.  Selain itu disebabkan belum adanya pergantian tanaman pohon 

kopi yang sudah tua serta faktor cuaca yang tidak menentu pula yang 

menyebabkan terjadinya penurunan yang cukup signifikan pada produksi kopi.  

Jika dihitung sejak 2007 hingga 2011, telah terjadi peningkatan rata-rata produksi 

perkebunan kopi sebanyak 0,01 persen.  Produksi perkebunan kopi di Indonesia 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Produksi perkebunan kopi di Indonesia, tahun 2007-2014 (000 ton) 

Provinsi/Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sumatera Selatan 148.3 155.4 131.6 138.4 127.4 144.9 143.3 144.8 

Lampung 140.1 140.1 145.2 145.0 144.5 136.2 134.7 131.5 

Sumatera Utara 50.2 54.9 54.4 55.8 56.8 58.6 57.9 59.9 

Jawa Timur 47.0 51.6 54.0 56.2 37.4 54.9 54.2 59.1 

Aceh 48.1 47.8 50.2 47.7 52.3 54.9 54.3 54.9 

Sulawesi Selatan 32.7 33.5 32.0 36.6 30.6 33.5 33.1 23.6 

Nusa Tenggara 

Timur 

18.0 20.6 20.6 20.3 19.9 21.73 21.5 21.7 

Jawa Tengah 15.0 15.9 16.4 17.7 10.5 20.02 19.8 20.3 

Jawa Barat 7.5 9.9 11.6 13.7 14.3 15.71 15.5 17.0 

Bali 15.7 13.7 14.9 14.4 10.4 19.14 18.9 15.3 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015c 

 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi dan penghasil biji kopi 

terbesar ke dua di Indonesia dengan kualitas yang baik dan telah diakui oleh 

dunia.  Sentra produksi kopi di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten 

Lampung Barat dengan luas areal 65.010 hektar dan produksi 52.543 ton pada 

tahun 2014 (Disbun Provinsi Lampung, 2015).   
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Kopi merupakan salah satu produk pertanian unggulan Provinsi Lampung dengan 

jangkauan pemasaran mencakup lokal dan ekspor.  Kopi juga merupakan 

tanaman tahunan yang menjadi sumber pendapatan perkebunan sebagian besar 

petani Lampung (Raharjo, 2013).  

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 

keuntungan.  Industri kopi adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan biji kopi 

menjadi kopi bubuk.  Produk-produk yang dihasilkan oleh industri kopi pada 

dasarnya adalah berupa kopi bubuk dan kopi instant.  Data BPS (Biro Pusat 

Statistik, 2015d) mencatat dalam lima tahun terakhir bahwa volume ekspor kopi 

bubuk mencapai 3.000 ton per tahun.  Produksi kopi bubuk saat ini diperkirakan 

telah mencapai 150.000 ton.  Sebanyak dua persen peluang yang di manfaatkan 

oleh para pelaku bisnis dalam melakukan bisnis kopi bubuk. 

Kopi bubuk adalah hasil pengolahan kopi melalui penyangraian dan penggilingan. 

Jenis hasil olahan kopi adalah kopi bubuk hitam.  Kandungan kimiawi yang 

terdapat pada kopi, yaitu kafein (Raharjo, 2013).  Salah satu jenis minuman yang 

populer, yaitu kopi.  Kopi paling banyak dikonsumsi masyarakat setelah air putih 

yang biasa dinikmati baik pagi maupun malam hari.  Berbagai kalangan usia 

mulai golongan muda sampai dengan golongan tua menggemari minuman kopi.  

Terutama para pelajar dan pekerja, harus belajar dan bekerja mencari nafkah, 

dengan meminum kopi dapat menghindari rasa mengantuk.  Jumlah permintaan 

produk kopi cukup tinggi di pasar sehingga menyebabkan permintaan kopi bubuk 

meningkat.  Peningkatan konsumsi kopi tersebut dikarenakan adanya kesadaran 



4 
 

masyarakat tentang manfaat dari mengkonsumsi kopi bagi kesehatan jasmani dan 

rohani serta perubahan gaya hidup.  Beberapa kalangan masyarakat bahkan 

menganggap dengan meminum kopi dengan merek atau jenis tertentu, 

menempatkan posisi status sosial mereka lebih tinggi di dalam masyarakat umum.  

Peningkatan ini  menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam melihat masih 

adanya minat konsumen terhadap produk minuman kopi.  Pangsa pasar kopi juga 

merupakan pangsa pasar yang banyak diminati oleh masyarakat terhadap produk-

produk minuman yang kini banyak beredar yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Pangsa pasar kategori besar untuk industri minuman 

               Sumber : Majalah Online SWA (swa.co.id) 

 

 

Berdasarkan Gambar 1, kopi berperan sebagai minuman yang banyak 

dikonsumsi setelah air mineral, selanjut diikuti oleh teh, minuman ringan, dan 

jus.  Kopi bermanfaat bagi kesehatan manusia, yaitu menurunkan resiko terkena 

penyakit batu empedu, kanker kolon, resiko kerusakan hati, penyakit parkinson, 

dan mengurangi resiko terserang penyakit diabetes (Tjekyan, 2007). 

Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang memiliki berbagai macam merek 

kopi bubuk.  Menurut Dinas Perindustrian (2016), berbagai macam merek kopi 

40% 

23% 

17% 

10% 

10% 

Air mineral Kopi Teh Minuman ringan Jus
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bubuk tersebut diantaranya adalah Kopi Cap Bola Dunia, Kopi Sinar Dunia, Kopi 

Durian, El’s Kopi Lampung, Kopi Jempol, Kopi Cap Intan, Kopi Mutiara, Kopi 

Cap 49.  Namun hanya terdapat beberapa merek kopi bubuk yang sudah terkenal 

di kalangan masyarakat seperti Kopi Bubuk Sinar Baru Cap Bola Dunia.  Kopi 

Bubuk SBCBD merupakan kopi bubuk tertua di Provinsi Lampung yang telah 

berdiri sejak tahun 1907.  Kopi bubuk tersebut terkenal di kalangan masyarakat 

sejak tahun 1911, sehingga tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya 

Kota Bandar Lampung.  Kopi tersebut merupakan salah satu kopi yang sangat 

dikenal di Lampung terutama pecinta kopi Lampung.  Seiring berjalannya waktu 

muncullah berbagai macam merek kopi bubuk baru, salah satunya adalah kopi 

bubuk 49.  Kopi Bubuk 49 merupakan kopi bubuk yang dirintis tahun 2001, dan 

belum terkenal di kalangan masyarakat Kota Bandar Lampung.   

Dalam melakukan pembelian Kopi Bubuk SBCBD dan kopi bubuk 49, konsumen 

memiliki sikap dan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mengambil 

keputusan, yaitu kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut, seperti atribut 

yang terkandung dalam produk, dan manfaat produk itu sendiri.  Hal ini 

berpengaruh terhadap jumlah produk yang dikonsumsi.  Konsumen bebas dalam 

menentukan pilihan membeli kopi bubuk yang sesuai dengan selera dan 

keinginannya.   

Sikap adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen.  

Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku.  Mowen 

dan Minor (1998) menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen 

sering kali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku.  
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Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk.  

Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk.  Konsumen biasanya 

memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk.  Kepercayaan konsumen 

adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya 

(Sumarwan, 2011). 

Sarasdewi (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Sikap dan Minat 

Konsumen Pasar Swalayan Terhadap Produk Teh di Surakarta”.  Berdasarkan 

analisis tingkat kepentingan atribut produk teh celup, teh seduh, dan teh siap saji 

diketahui bahwa atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan 

pembelian adalah rasa, keamanan produk, manfaat kesehatan, kepraktisan, 

kemasan, volume, dan harga.  Berdasarkan analisis masing-masing atribut 

menurut sifat ideal konsumen dapat diketahui bahwa konsumen produk teh pada 

Pasar Swalayan di Kota Surakarta memberikan nilai kepercayaan tertinggi 

terhadap atribut kepraktisan dan volume pada teh celup, sedangkan atribut 

keamanan dan volume pada teh seduh dan teh siap saji nilai kepercayaan tertingi 

terdapat pada atribut volume.  Hasil penelitian menunjukkan sikap konsumen 

terhadap produk teh celup dan teh siap saji adalah baik, sedangkan sikap 

konsumen terhadap teh seduh adalah sangat baik. 

Atmojo (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sikap dan Kepuasan 

konsumen Terhadap Teh Celup Merek Sarimurni”.  Hasil metode sikap 

multiatribut fishbein menunjukkan bahwa sikap responden terhadap kedua merek 

adalah baik.  Namun responden cenderung lebih menyukai merek Sarimurni 

dengan keunggulan pada kinerja atribut warna, aroma, kejelasan informasi 
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komposisi, kejelasan tanggal kadaluarsa, desain kemasan, khasiat, iklan, dan tidak 

unggul pada atribut rasa, harga, merek, kemudahan mendapatkan dibandingkan 

dengan merek Sosro.  Dari tingkat kepuasan responden, atribut teh celup merek 

Sarimurni dikategorikan puas sama halnya juga dengan merek teh celup Sosro.  

Pada tahap proses keputusan pembelian, alasan atau motivasi utama responden 

mengkonsumsi teh celup adalah karena paktis dan mudah dikonsumsi, dan dirasa 

teh celup bermanfaat sebagai minuman selingan, serta mayoritas responden 

mengatakan gaya hidup sehat mempengaruhi mereka dalam mengkonsumsi teh 

celup.   

Responden mayoritas tidak mencari informasi secara khsus tentang teh celup yang 

akan dikonsumsinya, karena responden merasa telah memperoleh informasi dari 

televisi, dan yang menjadi daya tarik konsumen dalam iklan yang ditampilkan, 

yaitu karena manfaat dari teh celup.  Atribut yang paling dievaluasi dan 

dipertimbangkan oleh responden ketika akan melakukan pembelian, yaitu atribut 

rasa. 

Gadung, dkk. (2015) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kepuasan dan 

Loyalitas Konsumen Kopi Bubuk SBCBD”.  Atribut-atribut produk yang diteliti, 

yaitu rasa, aroma yang khas, kemasan, kondisi kemasan saat dikonsumsi, label 

halal, harga, tanggal kadaluarsa, lokasi pembelian, kemudahan memperoleh 

produk, dan promosi. 

Hendrayani (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat 

Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Terhadap Produk Gula Pasir Merek Gulaku di 

Kota Bogor”.  Atribut-atribut yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu harga, 
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kebersihan, merek, rasa, ukuran berat, desain kemasan, kelarutan, kemudahan 

dalam memperoleh produk, promosi. 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi sikap konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli kopi bubuk adalah rasa, warna, aroma, merek, label 

halal, harga, tanggal kadaluarsa, tekstur, desain kemasan, komposisi, kemudahan 

memperoleh produk, volume.  Faktor-faktor tersebut merupakan atribut yang 

dimiliki oleh kopi bubuk.  Konsumen yang rasional tentu akan memiliki sikap 

positif terhadap kopi bubuk dengan penampilan yang menarik dan harga yang 

murah (Sumarwan, 2011). 

Berbagai macam produk kopi yang dijual di pasaran menyebabkan persaingan 

antar produsen kopi, sehingga bagi pemasar kopi perlu lebih cermat dalam 

menentukan strategi bersaingnya agar dapat memenangkan persaingan yang 

dihadapinya dalam memperebutkan konsumen, yang artinya manajemen 

perusahaan dituntut untuk menciptakan, mempertahankan pelanggan berdasarkan 

sikap yang mereka lakukan terhadap atribut kopi sehingga mereka akan 

melakukan proses pengambilan keputusan pembelian yang berulang pada produk 

tersebut.  Dalam menghadapi persaingan yang ketat maka kedua produsen kopi 

tersebut harus memperhatikan dan mempertahankan kualitas serta menerapkan 

strategi pemasaran yang tepat.  Produsen lama harus membuat strategi pemasaran 

yang tepat, sehingga dapat mempertahankan konsumen.  Sebaliknya produsen 

baru harus menarik konsumen sebanyak mungkin dengan berbagai macam strategi 

pemasaran yang tepat.   
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Menurut Sumarwan (2011), salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah 

dengan menambahkan sebuah atribut pada produk.  Atribut baru yang ada pada 

sebuah produk akan memberikan citra positif kepada konsumen bahwa produk 

tersebut selalu inovatif.  Menurut Hasyim (2013) produsen harus 

mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam 

pemilihan saluran distribusinya.  Pemilihan distribusi yang efektif akan mampu 

mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan.  Untuk menjamin 

kelangsungan hidup suatu usaha, aspek pemasaran sangatlah penting.  Aspek 

pemasaran yang perlu diperhatikan antara lain adalah penetapan harga, 

pengembangan produk, distribusi, dan promosi.  Bila mekanisme penjualan 

pemasaran berjalan dengan baik maka akan meningkatkan jumlah penjualan 

sehingga akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh usaha (Soekartawi, 

2001).   

Studi tentang perilaku konsumen akan menjadi dasar yang penting dalam 

manajemen pemasaran.  Hasil kajiannya akan membantu para pemasar untuk 

merancang bauran pemasaran, dan menetapkan segmentasi (Setiadi, 2003).  Agar 

setiap pengusaha dapat memperluas pangsa pasar dan merebut pasar, maka 

masing-masing pengusaha perlu mengetahui strategi bauran pemasaran yang 

diperlukan untuk meningkatkan volume penjualan.  Bauran pemasaran dapat 

digunakan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen.  Setiap konsumen dapat 

berpengaruh positif atau negatif terhadap keputusan pembelian kopi bubuk. 

Dengan mengetahui sikap dan pengambilan keputusan konsumen dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pemasar dalam menjalankan tugasnya.  Strategi 
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pemasaran diarahkan untuk menarik konsumen sebanyak mungkin, meningkatkan 

frekuensi perilaku konsumen, dan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Terkait dengan uraian di atas, menarik untuk dilakukan kajian terhadap sikap dan 

proses pengambilan keputusan konsumen terhadap pembelian serta strategi 

pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan 49 di Kota Bandar Lampung. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah yang dapat disusun dalam 

penelitian ini, yaitu: 

(1) Bagaimana karakteristik responden Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 

di Kota Bandar Lampung? 

(2) Bagaimanakah sikap konsumen terhadap produk Kopi Bubuk SBCBD dan 

Kopi Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung? 

(3) Bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian Kopi Bubuk 

SBCBD dan Kopi Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung? 

(4) Bagaimanakah strategi pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 

di Kota Bandar Lampung? 

(5) Bagaimanakah kinerja pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 

di Kota Bandar Lampung? 
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C.  Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan, yaitu: 

(1) Mengetahui karakteristik responden Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 

di Kota Bandar Lampung. 

(2) Mengetahui sikap konsumen terhadap produk Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi 

Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung. 

(3) Mengetahui proses pengambilan keputusan pembelian Kopi Bubuk SBCBD 

dan Kopi Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung. 

(4) Mengetahui strategi pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 di 

Kota Bandar Lampung. 

(5) Mengetahui kinerja pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan kopi bubuk 49 di 

Kota Bandar Lampung. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi fihak-fihak terkait, yaitu bagi:  

(1) Produsen, sebagai pertimbangan dalam menjalankan dan mengembangkan 

kegiatan usahanya. 

(2)  Peneliti lain, sebagai informasi, pengetahuan, sumber referensi untuk 

melakukan penelitian sejenis. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

A.  Tinjauan Pustaka 

1.  Kopi 

Tanaman kopi merupakan tumbuhan asli Afrika, pada zaman kuno dimanfaatkan 

sebagai penyegar dengan cara dikunyah.  Budaya minum kopi dimulai dengan 

menyedu daun dan buah kopi segar.  Pada pertengahan abad ke-15 diketahui bahwa 

Bangsa Arab minum seduhan kopi bubuk dari buah yang sangrai, dan segera kebiasaan 

tersebut menyebar ke seluruh dunia.  Saat ini minum kopi sangat populer untuk 

penyegar dan stimulan tubuh.  Kendatipun dapat digunakan sebagai bahan obat, kopi 

lebih dikenal sebagai bahan minuman penyegar.  Diduga genus Coffea terdapat 60 

spesies kopi, namun yang paling komersial hanya ada dua, yaitu kopi arabika dan kopi 

robusta (Evizal, 2012). 

Kopi merupakan perdu yang dapat mencapai tinggi lima meter, apabila tidak 

dipangkas.  Percabangan mulai dari dekat permukaan tanah, bersifat dimorfik, 

yaitu memiliki cabang ortotrop dan plagiotrop.  Cabang banyak membentuk 

tunas-tunas air.  Kopi Arabika mudah dibedakan dari kopi Robusta dari 

percabangannya, yaitu cabang plagiotrop kopi Arabika bersudut runcing ke arah 

atas, sedangkan kopi Robusta percabangannya mendatar dan melengkung ke 

samping.  Bunga dalam dikasium, terdiri empat sampai enam kuntum bunga, 
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yang muncul dari ketiak daun cabang buah, sehingga setiap buku membentuk 

karangan bunga yang terdiri dari sampai 30 bunga.  Bunga lilin akan mekar 

apabila terkena hujan atau embun, berwarna putih, bau harum semerbak meliputi 

seluruh kebun.  Buah berupa buah batu, membentuk dompol pada setiap buku, 

berwarna hijau ketika muda, dan merah ketika masak, berdaging tipis yang 

rasanya manis.  Pertumbuhan bakal buah hingga masak membutuhkan waktu     

7-12 bulan.  Dompolan buah yang sudah dipanen tidak akan menghasilkan buah 

lagi (Evizal, 2012). 

Kopi mengandung banyak antioksidan yang dapat menghambat penyakit yang 

disebabkan oleh kerusakan oksidatif, mengurangi resiko stroke, parkinson, 

mencegah kanker, meningkatkan fungsi kognitif, mengobati liver, meningkatkan 

kerja fisik dan membuka peredaran darah (Luthfianto, dkk., 2014). 

Studi menunjukkan bahwa resiko menderita diabetes tipe dua lebih rendah pada 

orang yang minum kopi secara teratur dibanding yang tidak dan ternyata kopi 

juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit batu empedu, kanker kolon, 

resiko kerusakan hati, serta penyakit parkinson.  Para peneliti menyatakan 

komponen kopi dapat membantu metabolisme gula di dalam tubuh dan dapat 

mengurangi resiko terserang penyakit diabetes (Tjekyan, 2007). 

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 pasal 1 tentang perindustrian yang 

dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun 

dan perekayasaan industri.  Menurut Badan Pusat Statistik (2016a) industri 
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merupakan perusahaan atau usaha industri yang merupakan satu unit (kesatuan 

usaha) melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa 

terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan 

administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang 

atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha tersebut.  Industri dapat 

dikelompokkan menjadi empat bagian berdasarkan jumlah tenaga kerja yang 

diperkerjakan, yaitu: 

(1) Industri Besar : jika mempekerjakan 100 orang atau lebih tenaga kerja. 

(2) Industri Sedang : jika mempekerjakan 20-99 orang tenaga kerja. 

(3) Industri Kecil : jika mempekerjakan 5-19 orang tenaga kerja. 

(4) Industri kerajinan rumah tangga : jika mempekerjakan satu sampai empat 

orang tenaga kerja. 

2.  Perilaku Konsumen 

Menurut Sumarwan (2003), perilaku konsumen (consumer behavior) didefinisikan 

sebagai studi tentang bagaimana pembuat keputusan (decision unit), baik individu, 

kelompok ataupun organisasi, membuat keputusan- keputusan membeli atau 

melakukan interaksi pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya. 

Definisi di atas, dilihat ada dua hal penting dari perilaku konsumen, yaitu proses 

pengembalian keputusan dan kegiatan fisik yang semuanya ini melibatkan 

individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa secara ekonomis.  Dengan kata lain perilaku konsumen adalah ilmu yang 

mempelajari tingkah laku konsumen dalam arti tindakan-tindakan yang dilakukan 

untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. 
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Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, 

jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya.  Jadi, dapat 

dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana pembuat 

keputusan, baik individu, kelompok, ataupun organisasi, membuat keputusan-

keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 

mengkonsumsinya.  Ada beberapa hal yang penting dapat diungkapkan dari 

definisi di atas, yaitu: 

(1) Tahap perolehan : mencari dan membeli. 

(2) Tahap konsumsi : menggunakan dan mengevaluasi. 

(3) Tahap tindakan pasca beli : apa yang dilakukan oleh konsumen setelah 

produk itu digunakan atau dikonsumsi (Prasetijo dan Ihalauw, 2005). 

Para pemasar berkewajiban untuk memahami konsumen, mengetahui apa yang 

dibutuhkan, apa seleranya, dan bagaimana ia mengambil keputusan, sehingga 

pemasar dapat memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen.  Pemahaman yang mendalam mengenai konsumen akan 

memungkinkan pemasar dapat mempengaruhi keputusan konsumen, sehingga 

konsumen mau membeli apa yang ditawarkan oleh pemasar.  Persaingan yang 

ketat antar merek menjadikan konsumen memiliki posisi yang semakin kuat 

dalam posisi tawar-menawar. 

Konsumen sering diartikan dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan 

konsumen orgnisasi.  Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk 

digunakan sendiri.  Konsumen organisasi meliputi organisasi bisnis, yayasan, 
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lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lemabaga lainnya (sekolah, perguruan 

tinggi, dan rumah sakit).  Semua organisasi ini harus membeli produk peralatan 

dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya.  

Konsumen akan melakukan tiga macam perilaku yang terkait dengan barang, jasa, 

pengalaman, dan ide.  Bagaimana ia mendapatkan barangnya? Bagaimana ia 

mengkonsumsinya? Bagaiamana ia menghilangkan sisa konsumsi atau bagian 

yang tidak dikonsumsi? (Sumarwan, 2011). 

Perilaku konsumen pada hakikatnya mempelajari “Why do consumers do what 

they do”.  Studi perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana 

seorang individu membuat keputusan untuk menghasilkan sumber daya yang 

tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi).  Ada beberapa alasan mengapa perilaku 

konsumen dipelajari, pertama dalah kepentingan pemasaran, ke dua adalah 

kepentingan pendidikan dan perlindungan kosnumen, ke tiga adalah untuk 

perumusan kebijakan masyarakat dan undang-undang perlindungan konsumen.  

Proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi produk dan jasa 

akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: 

(1)   kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya, 

(2)   faktor perbedaan individu konsumen, dan 

(3)   faktor lingkungan konsumen (Sumarwan, 2011). 

Rangkuti (2002) membedakan perilaku konsumen berdasarkan tiga jenis, yaitu: 

(1) Perilaku konsumen adalah dinamis, menemukan bahwa sekelompok 

konsumen, serta masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang 

waktu.  Dalam hal pengembangan strategi pemasaran, sifat dinamis perilaku 
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konsumen menyiratkan bahwa seseorang tidak boleh berharap pada satu 

strategi pemasaran yang sama, dapat memberikan hasil yang sama pula 

sepanjang waktu, dan di pasar serta industri  yang sama. 

(2) Perilaku konsumen melibatkan interaksi, menekankan bahwa untuk 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa 

yang dipikirkan (kognisi), dirasakan (pengaruh), dan dilakukan (perilaku) 

oleh konsumen.  Selain itu, kita juga harus memahami apa dan di mana 

peristiwa (kejadian sekitar) yang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan 

tindakan konsumen. 

(3) Perilaku konsumen melibatkan pertukaran, menekankan bahwa konsumen 

tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang berkaitan dengan pertukaran. 

3.  Karakteristik Konsumen 

Sumarwan (2002) menyatakan bahwa karakteristik konsumen meliputi 

pengetahuan, pengalaman konsumen, kepribadian konsumen, dan karakteristik 

demografi konsumen.  Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari 

informasi, karena ia sudah merasa cukup dengan pengetahuannya untuk 

mengambil keputusan.  Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai senang 

mencari informasi akan meluangkan waktu untuk mencari informasi yang lebih 

banyak.  Pendidikan adalah salah satu karakteristik demografi yang penting. 

Konsumen yang berpendidikan tinggi akan lebih senang mencari informasi yang 

banyak mengenai suatu produk sebelum ia memutuskan untuk membelinya. 
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Beberapa karakteristik demografi yang sangat penting untuk memahami 

konsumen adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, 

pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial.  

Memahami usia konsumen adalah penting karena konsumen yang berbeda usia 

akan mengonsumsi produk atau jasa yang berbeda.  Perbedaan usia juga akan 

mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap produk.  Pendidikan dan 

pekerjaan adalah dua karakteristik konsumen yang saling berhubungan. 

Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

konsumen.  Lokasi tempat seorang konsumen tinggal akan mempengaruhi pola 

konsumsinya.  Pendapatan adalah sumber daya material yang dimiliki konsumen, 

dan besarnya pendapatan akan menggambarkan kemampuan daya beli dari 

seorang konsumen (Sumarwan, 2003). 

4.  Atribut Produk 

Atribut produk merupakan pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan 

penentuan manfaat yang akan diberikan, dan juga karakteristik yang melengkapi 

fungsi dasar produk tersebut.  Atribut produk terdiri atas tiga tipe yaitu ciri-ciri 

atau rupa, fungsi dan manfaat.  Produsen perlu mengetahui sikap konsumen yang 

mendukung atau tidak mendukung produk mereka. 

Atribut produk merupakan sesuatu yang melekat dalam suatu produk dan 

memiliki beberapa ciri-ciri fisik.  Atribut fisik merupakan atribut yang melekat 

dalam suatu produk barang atau jasa yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam pengeambilan keputusan untuk mengonsumsi barang atau jasa.  Unsur-

unsur penting dalam suatu produk yang dijadikan sebagai dasar pengambilan 
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keputusan meliputi merek, kemasan, jaminan pelayanan dan sebaginya 

(Tjiptono,2007).  Terdapat dua jenis atribut, yaitu atribut fisik dan atribut abstrak.  

Atribut fisik menggambarkan karakteristik suatu barang atau jasa, misalnya 

ukuran, kemasan, warna, bentuk, sedangkan atribut abstrak menggambarkan 

karakteristik subjektif dari suatu produk, contohnya rasa, kualitas, dan harga 

(Sumarwan, 2003). 

5.  Sikap 

Sikap adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen.  

Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku.  Mowen 

dan Minor (1998) menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen 

sering kali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku.  

Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk.  

Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk.  Konsumen biasanya 

memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk (Sumarwan, 2011). 

Sikap konsumen merupakan faktor psikologi penting yang perlu dipahami oleh 

pemasar karena sikap dianggap mempunyai korelasi yang positif dan kuat dengan 

perilaku.  Bahkan sikap dipandang sebagai prediktor yang efektif untuk 

mengetahui perilaku konsumen.  Konsumen yang suka atau bersikap positif 

terhadap suatu produk akan cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk 

membeli produk yang disukainya.  Sebaliknya, jika konsumen bersikap negatif 

terhadap suatu produk, maka biasanya akan tidak memperhitungkan produk 

tersebut sebagai pilihan pembelian, bahkan tidak jarang akan menyampaikan 

ketidaksukaannya tersebut kepada teman, kerabat atau tetangga (Suryani, 2008). 
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Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, 

atribut, dan manfaatnya (Mowen dan Minor, 1998).  Berdasarkan konsep kedua 

penulis tersebut, maka pengetahuan konsumen seperti yang telah dibahas adalah 

sangat terkait dengan pembahasan sikap karena pengetahuan konsumen adalah 

kepercayaan konsumen.  Kepercayaan konsumen atau pengetahuan konsumen 

menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut tersebut.  

Para pemasar perlu memahami atribut dari suatu produk yang diketahui konsumen 

dan atribut mana yang digunakan untuk mengevalusi produk.  Pengetahuan 

tersebut berguna dalam mengkomunikasikan atribut suatu produk kepada 

konsumen.  Kepercayaan konsumen tehadap suatu produk, atribut, dan manfaat 

produk menggambarkan persepsi konsumen.  Karena itu, kepercayaan akan 

berbeda diantara konsumen (Sumarwan, 2011). 

Sikap adalah konsep penting dalam literatur psikologi lebih dari satu abad, lebih 

dari 100 definisi dan 500 pengukuran sikap telah dikemukakan oleh para ahli 

(Peter dan Olson, 2010).  Walaupun telah banyak definisi mengenai sikap telah 

dikemukakan namun semua definisi ini memiliki kesamaan yang umum, yaitu 

bahwa sikap diartikan sebagai evaluasi dsri seseorang.  Bahkan Peter dan Olson 

(2010) menulis “ We definie attitude as a person’s overall evaluation of a 

concept”.  Schiffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan sikap sebagai; “attitudes 

are an expression of inner feelings that reflect whether a person is favorably or  

unfavorably predisposed to some object, selanjutnya dikemukakan “an attitude is 

a learned predisposition to behave in a consistently favorable or unfavorable way 

with respect to a given object”.  Engel, Blackwell, dan Miniard (1995) 

mengemukakan sikap menunjukkan apa yang konsumen sukai dan yang tidak 
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disukai.  Definisi lain dikemukan oleh London dan Della Bitta (1993); “an 

enduring organization of motivational, emotional, perceptual, and cognitive 

process with respect to some aspect of the individual world”. 

Definisi tersebut menggambarkan pandangan kognitif dari psikolog sosial, di 

mana sikap dianggap memiliki tiga unsur, yaitu: 

(1)  kognitif (pengetahuan), 

(2)  afektif (emosi, perasaan), dan 

(3)  konatif (tindakan).   

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap 

merupakan ungkapan perasan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau 

tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap 

berbagai atribut dan manfaat dari suatu objek (Sumarwan, 2011). 

Sikap adalah proses pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi, dan kognitif yang 

bersifat jangka panjang dan berkaitan dengan aspek lingkungan di sekitarnya.  

Sikap bersifat menetap karena sikap memiliki kecenderungan berproses dalam 

kurun waktu panjang hasil dari pembelajaran, sehingga sikap merupakan respon 

yang konsisten baik itu respon positif maupun negatif terhadap suatu objek 

sebagai hasil dari proses.  Ungkapan sederhana, sikap adalah bagaimana kita 

berpikir, merasa dan bertindak terhadap objek tertentu dalam lingkungan 

(Ferrinadewi, 2008). 

Karakteristik sikap terdiri dari sikap memilih objek, konsistensi sikap, sikap 

positif, negatif, dan netral, intensitas sikap, resistensi sikap, persistensi sikap, 

keyakinan sikap, sikap dan situasi, yaitu: 
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(1)   Sikap Memilih Objek 

Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek, 

objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran 

seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan media, dan 

sebagainya.  Jika kita ingin mengetahui sikap konsumen, maka kita harus 

mendefinisikan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek 

tersebut. 

(2) Konsistensi Sikap 

Sikap adalah gambaran perasan dari seorang konsumen, dan perasaan tersebut 

akan direfleksikan oleh perilakunya.  Karena itu, sikap memiliki konsistensi 

dengan perilaku.  Perilaku seorang konsumen merupakan gambaran dari 

sikapnya.   

(3) Sikap Positif, Negatif, dan Netral 

Seseorang mungkin menyukai makanan rending (sikap positif) atau tidak 

menyukai minuman alkohol (sikap negatif), atau bahkan ia tidak memiliki 

sikap (sikap netral).  Sikap yang memiliki dimensi positif, negatif, dan netral 

disebut sebagai karakteristik valance dari sikap. 

(4) Intensitas Sikap 

Sikap seorang konsumen terhadap suatu merek produk akan bervariasi 

tingkatannya, ada yang snagat menyukainya bahkan ada yang begitu sangat 

tidak menyukainya.  Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan 
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terhadap suatru produk, maka ia mengungkapkan intensitas sikapnya.  

Intensitas sikap disebut sebagai karakteristik extremity dari sikap. 

(5) Resistensi Sikap 

Resistensi adalah seberapa besar sikap seorang konsumen bisa berubah.  

Sikap seorang konsumen dalam memeluk agamanya mungkin memiliki 

resistensi yang tinggi untuk berubah.  Sebaliknya, seorang konsumen yang 

tidak menyukai tomat kemudian disarankan oleh dokter untuk banyak 

mengkonsumsi tomat karena alasan kesehatan, mungkin sikapnya akan 

mudah berubah.  Pemasar penting memahami bagaimana resistensi konsumen 

agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat.  Pemasaran ofensif bisa 

diterapkan untuk mengubah sikap konsumen yang sangat resisten atau 

merekrut konsumen baru. 

(6) Persistensi Sikap 

Persistensi adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan 

berubah karena berlalunya waktu.  Sebagai contoh seorang konsumen tidak 

menyukai suatu Rumah Makan (sikap negatif), namun dengan berlalunya 

waktu setelah beberapa bulan ia mungkin akan berubah dan menyukai makan 

di Rumah Makan tersebut. 

(7) Keyakinan Sikap 

Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang 

dimilikinya.  Sikap seorang konsumen terhadap agama yang dianutnya akan 

memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi, sebaliknya sikap seseorang 
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terhadap adat kebiasaan mungkin akan memiliki tingkat keyakinan yang lebih 

kecil. 

(8) Sikap dan Situasi 

Sikap seseorang terhadap suatu objek sering kali muncul dalam konteks 

situasi.  Ini artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

suatu objek.   

Fungsi sikap terdiri dari fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi 

ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan, yaitu: 

(1)   Fungsi Utilitarian 

Seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena 

ingin memperoleh manfaat dari produk tersebut atau menghindari risiko dari 

produk.  Sikap berfungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan 

penguatan positif atau menghindari resiko.  Karena itu, sikap berperan seperti 

operant conditioning.  Seseorang menyukai produk karena manfaat produk 

tersebut. 

(2)   Fungsi Mempertahankan Ego 

Sikap berfungsi untuk melindungi seorang dari keraguan yang muncul dari 

dalam dirinya atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi 

dirinya.  Sikap tersebut berfungsi untuk meningkatkan rasa aman dari 

ancaman yang datang dan menghilangkan keraguan yang ada dalam diri 

konsumen.  Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk 
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meningkatkan citra  diri dan mengatasi ancaman dari luar.  Misalkan, 

seseorang selalu menggunakan sepatu bertumit tinggi, karena dia merasa 

menjadi lebih tinggi, sehingga bisa mengurangi rasa minder dan 

meningkatkan kepercayaan diri sendiri. 

(3) Fungsi Ekspresi Nilai 

Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial 

dari seseorang.  Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini 

dari seorang konsumen.   

(4) Fungsi Pengetahuan 

Keingintahuan adalah salah satu karakter kosnumen yang penting.  Ia selalu 

ingin tahu banyak hal, merupakan kebutuhan konsumen.  Sering kali 

konsumen perlu tahu produk terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian 

membeli produk tersebut.  Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk 

sering kali mendorong sesorang untuk menyukai produk tersebut.  Karena itu, 

sikap positif terhadap suatu produk sering kali mencerminkan pengetahuan 

konsumen terhadap suatu produk.   

Komponen sikap terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan konatif, yaitu: 

(1)   Komponen Kognitif 

Pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman 

langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai 

sumber.  Pengetahuan ini dan persepsi yang ditimbulkan biasanya mengambil 
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bentuk kepercayaan, yaitu kepercayaan konsumen bahwa objek sikap 

mempunyai berbagai sifat dan bahwa perilaku tertentu akan menimbulkan 

hasil-hasil tertentu. 

(2) Komponen Afektif 

Emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu 

merupakan komponen afektif dari sikap tertentu.  Emosi dan perasaan ini 

sering dianggap oleh para peneliti konsumen sangat evaluatif sifatnya, yaitu 

mencakup penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan 

menyeluruh atau sampai di mana seseorang menilai objek sikap 

“menyenangkan” atau “tidak menyenangkan”, “bagus” atau “jelek”. 

(3) Komponen Konatif 

Kemungkinan atau kecendrungan bahwa individu akan melakukan tindakan 

khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. 

Menurut beberapa penafsiran, komponen konatif mungkin mencakup prilaku 

sesungguhnya itu sendiri. 

Teori-teori sikap mengemukakan bahwa sikap konsumen terhadap suatu produk 

akan mempengaruhi perilaku atau tindakan konsumen terhadap produk tersebut.  

Para pemasar berkepentingan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap produk 

yang dipasarkannya, dan kemudian merumuskan strategi untuk mempengaruhi 

sikap konsumen tersebut.  Riset pasar atau riset konsumen merupakan salah satu 

kegiatan penting untuk mengetahui sikap konsumen terhadap suatu produk. 
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Model Multiatribut Sikap dari Fishbein terdiri atas tiga model: The Attitude 

Toward Object Model, The Attitude Toward Behavior Model, dan The Theory of 

Reasoned Action Model.  Model Sikap Multiatribut menjelaskan bahwa sikap 

konsumen terhadap atribut-atribut yang dievaluasi.  Model tersebut disebut 

dengan multiatribut karena evaluasi konsumen terhadap objek berdasarkan kepada 

evaluasinya terhadap banyak atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. 

The Attitude Toward Object Model digunakan untuk mengukur sikap konsumen 

terhadap sebuah produk (pelayanan/jasa) atau berbagai merek produk.  Model ini 

secara singkat menyatakan bahwa sikap sesorang konsumen terhadap suatu objek 

akan ditentukan oleh sikapnya terhadap berbagai atribut yang dimiliki oleh objek 

tersebut.  Model atribut menekankan adanya salience of attributes.  Salience 

artinya tingkat kepentingan yang diberikan konsumen kepada sebuah atribut.  

Model tersebut menggambarkan bahwa sikap konsumen terhadap suatu produk 

atau merek sebuah produk ditentukan oleh dua hal, yaitu (1) kepercayaan terhadap 

atribut yang dimiliki produk atau merek (komponen bi), (2) evaluasi pentingnya 

atribut dari produk tersebut (komponen ei).  Model ini digambarkan oleh formula: 

                                   n 

Ao = ∑ biei……………………………….…….(1) 

                                   i=1 

 

Ao  = Sikap terhadap suatu objek 

bi     = Kekuatan kepercayaan bahwa objek tersebut memiliki atribut I 

ei     = Evaluasi terhadap atribut I 

n    = Jumlah atribut yang dimiliki objek 

Model ini secara singkat menyatakan bahwa sikap seorang konsumen terhadap 

suatu objek akan ditentukan oleh sikapnya terhadap berbagai atribut yang dimiliki 

oleh objek tersebut.  Model ini digunakan untuk mengukur sikap konsumen 
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tehadap berbagai merek dari suatu produk.  Komponen ei mengukur evaluasi 

kepentingan atribut-atribut yang dimiliki oleh objek tersebut.  Konsumen belum 

memperhatikan merek dari suatu produk ketika mengevaluasi tingkat kepentingan 

atribut tersebut.  Komponen bi, yaitu mengukur kepercayaan konsumen terhadap 

atribut yang dimiliki oleh masing-masing merek.  Konsumen harus 

memperhatikan merek dari suatu produk ketika mengevaluasi atribut yang 

dimiliki oleh masing-masing merek tersebut.  Model fishbein mengemukakan tiga 

konsep utama, yaitu: 

(1)   Atribut  

Atribut adalah karakteristik dari objek sikap.  Atribut adalah kepercayaan 

konsumen bahwa produk memiliki berbagai atribut, sering disebut sebagai 

attitude object beliefs.  Para peneliti sikap harus mengidentifikasi berbagai 

atribut yang akan dipertimbangkan konsumen ketika mengevaluasi suatu 

objek sikap (Ao) suatu produk. 

(2) Kepercayaan 

Kepercayaan adalah kekuatan kepercayaan bahwa suatu produk memiliki 

atribut tertentu.  Konsumen akan mengungkapkan kepercayaan terhadap 

berbagai atribut yang dimiliki suatu merek dan produk yang dievaluasinya, 

langkah ini digambarkan oleh bi yang mengukur kepercayaan konsumen 

terhadap atribut yang dimiliki oleh masing-masing merek.  Konsumen harus 

memperhatikan merek dari suatu produk ketika mengevaluasi atribut yang 

dimiliki oleh masing-masing merek tersebut.  kepercayaan tersebut sering 

disebut sebagai object attribute linkages, yaitu kepercayaan konsumen 
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tentang kemungkinan adanya hubungan antara sebuah objek dengan 

atributnya yang relevan.  

(3) Evaluasi Atribut 

Evaluasi adalah evaluasi baik atau buruknya suatu atribut, yaitu 

menggambarkan pentingnya suatu atribut bagi konsumen.  Konsumen akan 

mengidentifikasi atribut-atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh objek 

yang akan dievaluasi.  Konsumen akan mengganggap atribut produk memiliki 

tingkat kepentingan yang berbeda.  Kemudian, konsumen akan mengevaluasi 

kepentingan atribut tersebut.  Komponen ei mengukur evaluasi kepentingan 

atribut-atribut yang dimiliki oleh objek tersebut.  Konsumen belum 

memperhatikan merek dari suatu produk ketika mengevaluasi tingkat 

kepentingan atribut tersebut mengukur seberapa senang persepsi konsumen 

terhadap atribut dan suatu produk/merek.  Evaluasi suatu atribut dan 

produk/merek diukur dalam skala ganjil bipolar dan mulai ; “very bad” (-3) 

sampai “very good” (+3). 

6.  Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2003) keputusan pembelian 

adalah pemikiran suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif.  Seorang 

konsumen yang hendak mengambil pilihan maka ia harus memiliki pilihan 

alternatif.  Secara umum konsumen mungkin akan melakukan lima langkah 

keputusan, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, tahap evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan tahap evaluasi pasca pembelian.  Model ini 

menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat 
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jauh setelah pembelian.  Pengenalan kebutuhan merupakan proses yang dimulai 

saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan.  Pembeli merasakan 

adanya perbedaan antara yang nyata dan yang diinginkan.  Kebutuhan ini 

disebabkan oleh adanya rangsang internal dan eksternal.  Pencarian informasi 

terjadi jika seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya mencari informasi 

lebih lanjut mengenai produk tersebut.  Dorongan konsumen yang kuat dan jika 

produk itu berada di dekatnya, mungkin konsumen akan langsung membelinya. 

Evaluasi alternatif adalah kegiatan di mana konsumen memproses informasi 

tentang pilihan merek untuk membuat keputusan terakhir.  Konsumen akan 

mencari manfaat tertentu dan selanjutnya melihat atribut-atribut yang dimiliki 

produk.  Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda-beda untuk setiap 

atribut produk sesuai dengan kepentingannya.  Tahap pembelian merupakan 

kegiatan penyusunan merek-merek yang sudah diketahui konsumen dan 

melakukan pilihan pembelian.  Konsumen akan memilih merek yang disukai 

untuk melakukan pembelian. 

Tahap evaluasi pasca pembelian adalah kegiatan sesudah pembelian terhadap 

suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidak 

puasan.  Proses-proses pengambilan keputusan pembelian yang telah dijelaskan 

diatas dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 



31 
  

 

 

Tahap Pengenalan Kebutuhan 

Tahap Pencarian Informasi 

Tahap Evaluasi Alternatif 

Tahap Pembelian 

Tahap Evaluasi Pasca Pembelian 

 

    Gambar 2.  Proses pengambilan keputusan pembelian  

                                  Sumber : Setiadi, 2003 

 

 

7.  Pemasaran 

Pemakaian kata pemasaran akan mengacu pada ketiga pengertian di bawah ini 

secara bergantian tergantung pada konteks kalimatnya (Ma’ruf, 2006).  Kata 

pemasaran berasal dari kata “pasar”, yang mengandung tiga arti, yaitu: 

(1)  Pasar dalam arti sempit yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. 

(2)  Pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran. 

(3)  Pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan 

dan akan daya beli. 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

yakni faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial.  Akibat dari 

pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai (Rangkuti, 2006).   
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Konsep-konsep inti pemasaran adalah: 

(1) Kebutuhan 

Konsep paling pokok yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia.  

Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan yang membutuhkan pemenuhan 

terhadap sesuatu, seperti makanan, pakaian, harga diri, rasa aman. 

(2) Keinginan 

Keinginan merupakan suatu yang dibentuk oleh budaya dan pribadi 

seseorang.  Ragam dari keinginan semakin berkembang seiring dengan 

berkembangnya kebudayaan. 

(3) Permintaan 

Manusia memiliki kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas, sementara 

jumlah sumber daya yang dimiliki terbatas.  Oleh karena itu, dengan 

keterbatasan sumber daya yang ada, manusia memilih produk yang 

menghasilkan kepuasan maksimal.  Keinginan manusia akan menjadi 

permintaan apabila didukung oleh daya beli. 

(4) Produk 

Kebutuhan, keinginan, permintaan memberi kesan akan adanya produk untuk 

memenuhinya.  Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk mendapatkan perhatian,  untuk dimiliki, digunakan, maupun 

dikonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan.  Produsen 

perlu mengetahui apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen untuk 
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kemudian menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan atau 

kebutuhan. 

(5) Pertukaran 

Pertukaran adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa yang diinginkan dari 

pihak lain. 

(6) Transaksi 

Transaksi mengandalkan adanya nilai yang ditukarkan.  Transaksi melibatkan 

sedikitnya  dua barang atau jasa yang bernilai, sesuai kesepakatan. 

(7) Pasar 

Himpunan pembeli, baik nyata maupun tidak nyata yang berhubungan dengan 

pembeli potensial atas suatu produk (Rangkuti, 2006).   

Menurut Kotler (2002), konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus 

menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, 

menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran 

yang terpilih.  Kotler (2002) menggambarkan perbedaan pemikiran antara 

penjualan dan pemasaran.  Penjualan berfokus pada kebutuhan penjual, sedangkan 

pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli.  Penjualan memberi perhatian 

kepada kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai, 

sedangkan pemasaran mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan lewat sarana-sarana produk dan keseluruhan kelompok barang yang 
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dihubungkan dengan hal menciptkan, menyerahkan, dan akhirnya 

mengonsumsinya. 

a. Strategi Pemasaran 

Menurut Peter dan Olson (1999) strategi pemasaran dirancang untuk 

meningkatkan peluang di mana konsumen akan memiliki anggapan dan 

perasaan positif terhadap produk, jasa, dan merek tertentu, akan mencoba 

produk, jasa atau merek dan kemudian membelinya berulang-ulang.  Strategi 

pemasaran berhubungan dengan bauran pemasaran yang dikenal dengan sebutan 

4P, yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion). 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan oleh perusahaan 

untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran (Kotler, 

2005).  Bauran pemasaran mengacu pada paduan strategis produk, distribusi, 

promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk 

menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju 

(Cravens, 2000).  Perbedaan di dalam bauran pemasaran tidak terjadi secara 

kebetulan, karena manajer pemasaran merencanakan strategi pemasaran untuk 

mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya dan 

memberikan pelayanan yang baik.  Dengan mengubah unsur-unsur bauran 

pemasaran, manajer pemasaran dapat menyesuaikan sasaran yang diberikan 

konsumen.  Hal ini sejalan dengan pendapat Cravens (2000) dan Walker, dkk., 

(2003) yang menjelaskan bahwa peubah bauran pemasaran digabungkan untuk 

merancang strategi penentuan posisi suatu produk pada setiap pasar sasaran. 
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(1) Produk 

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas 

sesuatu yang dapat ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemenuhan keinginan konsumen, sesuai dengan 

kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.  Menurut Setiadi 

(2003), produk tidak hanya meliputi fisik, tetapi jug kemasan, garansi, 

pelayanan purna jual, merek, nama baik perusahaan dan nilai kepuasan.  Peter 

dan Olson (2000) menjelaskan bahwa konsumen dapat memiliki tiga jenis 

pengetahuan tentang produk, yaitu pengetahuan tentang ciri atau karakteristik 

produk, konsekuensi atau manfaat posititf menggunakan produk, dan nilai 

kepuasan produk tersebut. 

(2) Harga 

Menurut Setiadi (2003), harga adalah apa yang harus diberikan oleh 

konsumen (pembeli) untuk mendapatkan suatu produk.  Harga sering 

merupakan unsur yang paling fleksibel di antara ke empat unsur bauran 

pemasaran.  Selain itu, Engel, dkk., (1994) menyatakan bahwa menerapkan 

kebijakan harga rendah dibandingkan dengan pesaing dapat diciptkan apabila 

perusahaan memiliki keunggulan bersaing pada biaya rendah (low cost).  

Demikian juga dengan pendapat Kotler (2000) bahwa penetapan dan 

pesaingan harga merupakan masalah nomor satu yang dihadapi oleh para 

eksekutif pemasaran. 
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(3) Saluran distribusi 

Ketersediaan produk kopi bubuk di pasar erat kaitannya dengan strategi 

saluran distribusi yang digunakan oleh produsen.  Saluran distribusi 

menghubungkan produsen dengan pengguna akhir produk atau jasa.  Saluran 

distribusi yang efektif dan efisien memberikan keunggulan strategi yang 

penting bagi para anggota organisasi atas saluran-saluan pesaingnya.  

Pemasaran lokal produk kopi bubuk yang telah dikemas dan telah memiliki 

merek disalurkan melalui saluran distribusi, tidak langsang atau melalui 

perantara, terutama target pasar konsumen akhir (Engel, dkk., 1994). 

(4) Promosi 

Strategi promosi adalah perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

komunikasi dari suatu organisasi kepada para konsumen dan sasaran lain.  

Fungsi promosi dalam bauran pemasaran adalah untuk mencapai berbagai 

tujuan komunikasi dengan setiap konsumen.  Cravens (2000), menjelaskan 

bahwa strategi promosi mencakup penentuan (1) tujuan komunikasi, (2) 

peranan komponen-komponen pembentuk bauran promosi, (3) anggaran 

promosi, dan (4) strategi setiap komponen bauran.  Komponen bauran 

promosi mencakup periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan, dan 

publisitas.   

Strategi pemasaran selain berhubungan dengan bauran pemasaran juga 

berhubungan dengan segmentasi pasar, targeting, dan positioning suatu produk. 
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(1)   Segmentasi Pasar 

Menurut Kotler (2000) menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah proses 

identifikasi subkelompok konsumen yang memiliki kesamaan dalam hal 

keinginan, daya beli, lokasi geografi, sikap membeli atau kebiasaan membeli. 

Dalam melakukan segmentasi pasar, ada empat langkah yang harus diambil, 

yaitu: 

(a) mengidentifikasi perangkat kebutuhan produk, 

(b) mengelompokkan konsumen yang memiliki perangkat kebutuhan yang 

serupa, 

(c) mendeskripsikan setiap kelompok, dan 

(d) memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. 

Identifikasi perangkat kebutuhan produk tentu saja memerlukan data cukup 

lengkap yang hanya didapatkan dari penelitian pasar.  Data semacam itu 

diambil dari pengamatan dan pendapat-pendapat konsumen tentang 

kebutuhan dan cara mereka memenuhi kebutuhan.  Data ini dikaitkan dengan 

berbagai variabel, seperti : usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan sebagainya.  

Dalam hal ini, data menunjukkan perilaku yang berbeda antara kelompok satu 

dengan yang lain.  Setelah itu dapat diidentifikasi pula subkelompok 

konsumen yang memiliki perangkat kebutuhan yang serupa. 

(2)   Targeting 

Targeting merupakan langkah untuk memilih satu atau lebih segmen yang 

dapat dilayani dengan baik, sehingga semua usaha pemasaran dapat 

difokuskan pada segmen ini untuk keuntungan yang menjanjikan.  
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Perusahaan dapat melayani segmen sasaran dengan baik bila kiat-kiat yang 

dirancang sesuai dengan kemampuan perusahaan itu.  Kadang-kadang dalam 

proses segmentasi, teridentifikasi juga segmen yang khas walaupun kecil.   

Segmen kecil ini seringkali sangat sesuai dengan kemampuan perusahaan dan 

mempunyai potensi yang besar untuk penetapan harga premium.  

Meningkatnya pendidikan konsumen, sebagai akibat dari arus informasi yang 

tidak dapat dibendung lagi, menyebabkan semakin berkembangnya keinginan 

dan selera pilihan konsumen.  Jelaslah bahwa segmenting dan targeting tidak 

bisa terlepas dari pemahaman tentang perilaku konsumen, bahkan tampak 

jelas sekali bahwa segmenting dan targeting selalu didasarkan pada penelitian 

perilaku konsumen.  

(3)   Positioning  

Positioning merupakan upaya untuk mempengaruhi pikiran konsumen dengan 

penawaran perusahaan kita.  Positioning strategi untuk mengarahkan 

pelanggan.  Positioning adalah upaya membangun kepercayaan dimata 

konsumen bahwa produk kita memang layak dipercaya.  

b.  Kinerja Pemasaran 

Kinerja pemasaran merupakan elemen penting dalam perusahaan karena elemen 

ini digunakan untuk mengukur prestasi suatu perusahaan.  Ferdinand (2000) 

menyatakan bahwa kinerja pemasaran merupakan faktor yang sering digunakan 

untuk mengukur dampak dari strategi yang digunakan oleh perusahaan.  Penelitian 

yang dilakukan oleh Ferdinan (2000) menjelaskan bahwa banyak perusahaan 
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mengeluarkan sumber daya yang besar untuk dapat mengimplementasikan strategi 

yang telah dibuat dengan tiga tujuan ekonomis yang menjadi indikator, yaitu 

volume penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan keuntungan perusahaan. 

Strategi yang ditentukan perusahaan akan berdampak pada kinerja.  Weston 

(1998) menjelaskan ukuran kinerja yang sering digunakan perusahaan adalah 

profitabilitas.  Pengukuran kinerja berupa profitabilitas disebabkan oleh 

profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

kaitannya dengan penjualan, total aktiva, dan modal.  Pendapat serupa juga 

dikemukakan oleh Voss dan Vos  (2000) yang menjelaskan pengukuran tingkat 

kinerja berdasarkan omzet penjualan, jumlah pelanggan, keuntungan dan 

pertumbuhan penjualan.  

B.  Kajian Penelitian Terlebih Dahulu 

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, 

di mana penelitian ini membahas tentang sikap dan pengambilan keputusan 

konsumen terhadap pembelian serta strategi pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan 

Kopi Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung, walaupun penelitian ini tidak sama 

persis dengan penelitian sebelumnya.  Perbedaan lainnya adalah produk, metode, 

tempat, dan waktu yang digunakan dalam penelitian.  Penelitian terdahulu akan 

memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian sejenis yang akan 

dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi.  Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian terdahulu, dan penelitian 

terdahulu yang dirujuk dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Ringkasan beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis sikap, pengambilan keputusan, dan strategi pemasaran 

 

No Penelitian Judul Metode Analisis Hasil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggiasari (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap dan 

Pengambilan 

Keputusan Pembelian 

Sayuran Organik oleh 

Konsumen di Kota 

Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatiff, 

menggunakan model 

multiatribut fishbein, dan 

analisis SUR (Seemingly 

Unrelated Regression ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumen didominasi oleh perempuan berusia 25-50 tahun.  

Pekerjaan konsumen adalah ibu rumah tangga berpendidikan 

tamat SMA dengan pendapatan di bawah Rp 5.000.000,00/ 

bulan dan frekuensi pembeliannya sebanyak 1-4 kali sebulan.  

Sikap konsumen (Ao) memberi nilai tertinggi terhadap 

kebersihan.  Tahapan pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen sayuran organik melalui pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku pasca pembelian.  Faktor-faktor yang berpengaruh 

postif terhadap pembelian sayuran organik adalah kesegaran 

sedangkan yang berpengaruh negatif adalah rasio harga sayuran 

organik terhadap pendapatan, kebersihan dan keutuhan daun. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramadhan, dkk 

(2014) 

Pengetahuan dan Sikap 

Konsumen dalam Membeli 

Susu Kedelai Eceran di 

Bandar Lampung 

Deskriptif kuantitatif 

dengan analisis model 

multiatribut Fishbein, uji 

validitas dan uji 

reliabilitas 

Rata-rata tingkat pengetahuan konsumen susu kedelai eceran, 

yaitu sebesar 76,5 persen dari 16 pernyataan yang diajukan.  

Pengetahuan konsumen yang sedang menandakan tidak semua 

konsumen memiliki pengetahuan yang baik terhadap atribut 

yang ada pada susu kedelai.  Hasil analisis sikap menunjukkan 

atribut yang paling disukai dan dipercaya oleh konsumen 

adalah kemudahan memperoleh produk dan manfaat susu 

kedelai. Berdasarkan skor sikap (Ao) atribut kemudahan 

memperoleh produk mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 2,02 

kemudian diikuti dengan atribut manfaat dengan 1,75. 
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Tabel 3.  (Lanjutan) 

No Penelitian Judul Metode Analisis Hasil 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajagukguk, dkk 

(2013) 

Analisis Sikap dan 

Pengambilan Keputusan 

Konsumen dalam 

Membeli Buah Jeruk di 

Bandar Lampung 

Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan 

accidental sampling.  

Teknik analisis data 

menggunakan analisis 

linier berganda dan 

multiatribut fishbein 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap konsumen 

terhdapap atribut-atribut buah jeruk adalah lebih menyukai jeruk 

impor dibandingkan dengan jeruk lokal, khususnya dalam hal 

warna buah dan jumlah biji buah jeruk 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewi, dkk (2013) Pengambilan Keputusan 

Konsumen Rumah 

Tangga Dalam 

Mengonsumsi Kecap 

Manis di Kota Bandar 

Lampung 

Analisis deskriptif, 

konjoin dan fungsi Cob 

Douglas 

Atribut- atribut kecap manis yang disukai oleh responden kecap 

manis adalah warna hitam kecokelatan, rasa tidak terlalu manis, 

ukuran kurang dari 200 ml, dan kemasan dari plastik 

sachet/refill.  Kecap manis yang paling banyak dikonsumsi 

adalah merek ABC, Bango dan Sedap.  Faktor-faktor yang 

nyata berpengaruh terhadap permintaan kecap manis adalah 

harga kecap manis, harga gula pasir, harga gula merah, tingkat 

pendidikan responden, jumlah anggota rumah tangga, merek, 

dan lingkungan. 
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Tabel 3.  (Lanjutan) 

No Penelitian Judul Metode Analisis Hasil 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gadung, dkk 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan dan Loyalitas 

Konsumen Kopi Bubuk 

SBCBD di Kota Bandar 

Lampung 

 

 

Analisis deskriptif, 

Importance Performance 

Analysis (IPA), Customer 

Satisfaction Index (CSI), 

dan piramida loyalitas 

 

 

 

Atribut-atribut yang memiliki kepuasan tertinggi adalah label 

halal, harga, aroma yang khas, tanggal kadaluarsa, dan rasa.  

Tingkat kepuasan konsumen kopi bubuk SB-CBD berada 

pada kriteria puas dengan nilai 73,34 persen.  Tingkat 

loyalitas konsumen kopi bubuk SB-CBD berada pada 

kategori loyal pada tingkatan liking the brand sebesar 91,7 

persen 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesunan, dkk 

(2014) 

Bauran Pemasaran 

(Marketing Mix) dan 

Perilaku Konsumen dalam 

Pengambilan Keputusan 

Pembelian Cappucino 

Cincau 

Analisis rank spearman 

dan regresi linear 

berganda 

Unsur bauran pemasaran yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan konsumen cappuccino cincau adalah 

unsur tempat dan promosi, sementara unsur perilaku konsumen 

yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan 

konsumen cappuccino cincau adalah unsur pribadi.  

Karakteristik konsumen mahasiswa yang dianggap berpengaruh 

nyata terhadap keputusan pembelian cappuccino cincau adalah 

variabel tempat tinggal, jenis kelamin, dan frekuensi pembelian 

cappuccino cincau. 
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Tabel 3.  (Lanjutan) 

No Penelitian Judul Metode Analisis Hasil 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octaviani, dkk 

(2014) 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran (Marketing 

Mix) dan Perilaku 

Konsumen terhadap 

Pengambilan Keputusan 

Pembelian Jus Buah 

Segar Kota Bandar 

Lampung 

Analisis deskriptif dan 

Statistic Structural 

Equation Models (SEM) 

serta rank spearman 

Variabel bauran pemasaran dan perilaku konsumen yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

jus buah segar di Kota Bandar Lampung adalah variabel 

produk, sedangkan berdasarkan analisis korelasi Rank Sperman, 

yang berhubungan nyata terhadap pembelian adalah jenis buah, 

kemasan, rasa, pelayanan, dan kesukaan terhadap jus buah 

segara.  Variabel-variabel yang berhubungan nyata terhadap 

pembelian kembali adalah macam atau jenis buah, kemasan, 

rasa, pelayanan, harga, dan kesukaan. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihatin, dkk  

(2006) 

Analisis Strategi 

Pemasaran Keripik Pisang 

pada Perusahaan Suseno di 

Bandar Lampung. 

Analisis multiatribut 

fishbein dan matriks 

Internal Factors 

Evaluation (IFE) dan 

External Factors 

Evaluation (EFE), serta 

matriks IE dan matriks 

SWOT. 

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal yang 

telah dilakukan pada perusahaan Suseno, maka terdapat hal yang 

paling mempengaruhi pemasaran keripik pisang, dari faktor 

internal: perusahaan yang merupakan pionir dan pemimpin pasar 

pada industri keripik pisang. Kelemahan utama yang dimiliki 

perusahaan yaitu distribusi hanya di daerah tertentu. Untuk faktor 

eksternal yang menjadi peluang utama bagi perusahaan adalah 

konsumsi keripik pisang yang terus meningkat, sedangkan 

ancaman terbesar bagi perusahaan Suseno dan merupakan 

ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan perusahaan pada 

industri tersebut adalah adanya kenaikan biaya produksi akibat 

naiknya BBM dan elpiji 
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C.  Kerangka Pemikiran 

Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai macam 

merek kopi bubuk.  Beberapa merek kopi bubuk sudah terkenal di kalangan 

masyarakat, seperti Kopi Bubuk SBCBD.  Kopi Bubuk SBCBD merupakan kopi 

bubuk tertua di Provinsi Lampung yang telah berdiri sejak tahun 1907.  Kopi 

bubuk tersebut terkenal di kalangan masyarakat sejak tahun 1911, sehingga tidak 

asing lagi di kalangan masyarakat khususnya Kota Bandar Lampung.  Kopi 

tersebut merupakan salah satu kopi yang sangat dikenal di Lampung terutama 

pecinta kopi Lampung.  Seiring berjalannya waktu, muncullah berbagai macam 

merek kopi bubuk baru, salah satunya adalah kopi bubuk 49.  Kopi Bubuk 49 

merupakan kopi bubuk yang dirintis tahun 2001, dan belum terkenal di kalangan 

masyarakat Kota Bandar Lampung.  Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 

merupakan dua agroindusri kopi bubuk di Bandar Lampung.  Dua agroindustri 

tersebut bersaing dengan ketat dalam memperebutkan konsumen.  Persaingan 

yang ketat antar ke dua merek tersebut menjadikan konsumen memiliki posisi 

yang semakin kuat dalam posisi tawar-menawar. 

Sikap adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen.  

Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku.  Mowen dan 

Minor (1998) menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen sering 

kali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku.  

Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk.  

Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk.  Konsumen biasanya 

memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk.  Kepercayaan konsumen 
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adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atribut, dan manfaatnya 

(Sumarwan, 2011).  Dalam melakukan pembelian Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi 

Bubuk 49, konsumen memiliki sikap dan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

untuk mengambil keputusan, yaitu kepercayaan konsumen terhadap produk 

tersebut, seperti atribut yang terkandung dalam produk, dan manfaat produk itu 

sendiri.  Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi sikap konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 

adalah rasa, warna, aroma, merek, label halal, harga, tanggal kadaluarsa, tekstur, 

desain kemasan, komposisi, dan kemudahan memperoleh produk, serta volume.  

Dua belas atribut tersebut akan menimbulkan berbagai sikap oleh para konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49.  

Sikap tersebut yang kemudian akan diteliti menggunakan multiatribut fishbein 

untuk mengetahui pertimbangan konsumen terhadap setiap atribut Kopi Bubuk 

SBCBD dan Kopi Bubuk 49. 

Sikap dan pengambilan keputusan konsumen dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pemasar dalam menjalankan tugasnya.  Strategi pemasaran diarahkan 

untuk menarik konsumen sebanyak mungkin, meningkatkan frekuensi pembelian 

oleh konsumen, dan memperoleh keuntungan yang maksimal.  Aspek pemasaran 

yang perlu diperhatikan antara lain adalah aspek bauran pemasaran, yaitu 

penetapan harga, pengembangan produk, distribusi, promosi, dan aspek 

segmenting, targeting, dan positioning, serta aspek kinerja pemasaran, yaitu 

volume penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan keuntungan perusahaan. 
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Diharapkan hasil seluruh analisis tersebut, akan membuat perusahaan dapat 

menentukan strategi pemasaran yang tepat.  Berdasarkan dasar teori yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu skema kerangka pemikiran 

penelitian seperti disajikan pada Gambar 3. 
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     Persaingan kopi yang ketat  

dalam memperebutkan konsumen 

  
 
Kopi Bubuk Sinar Baru Cap Bola  

Dunia dan Kopi Bubuk 49 

 
 

     Sikap 

 

 
         

         Karakteristik Konsumen         Proses Pengambilan      

        1.  Usia Keputusan       Atribut Kopi Bubuk 

2.  Pekerjaan 1. Pengenalan Kebutuhan     1.  Rasa        

3.  Pendidikan 2. Pencarian Informasi                2. Warna  

4.  Pendapatan 3. Evaluasi Alternatif      3.  Aroma 

        5.  Jumlah Anggota                 4. Proses pembelian       4.  Merek  

             Keluarga                   5. Perilaku Pasca          5.  Label Halal .  

        6.  Status Pernikahan         Pembelian            6.  Harga 

7.  Ukuran Kemasan              7.  Tanggal Kadaluarsa                

8.  Frekuensi Pembelian                                                         8.  Tekstur    

                       9.  Desain Kemasan 

       Volume Pembelian Konsumen    10. Komposisi 

                                         11. Kemudahan          

                   Memperoleh Produk 

                                                  12. Volume  

                           

          

   Faktor internal                    Faktor eksternal  

 

 

    Pemasaran 

 
                 1.  Segmentasi                    Strategi Pemasaran               Kinerja Pemasaran 

                   2.  Targeting          1.  Produk     1.  Volume Penjualan 

       3.  Positioning                   2.  Harga     2.  Pertumbuhan Pelanggan 

                                                      3.  Distribusi    3.  Keuntungan 

             4.  Promosi       

  

 

 

Gambar 3.  Skema kerangka pemikiran “Sikap, pengambilan keputusan konsumen 

terhadap pembelian, dan strategi pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi 

Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung, 2017” 
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III.  METODE PENELITIAN 

A.  Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup pengertian yang digunakan 

untuk memperoleh data dan melakukan analisis yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. 

Kopi bubuk adalah hasil pengolahan kopi melalui penyangraian, penggilingan, 

dan pengemasan. 

Konsumen adalah seseorang yang membeli dan mengonsumsi produk Kopi 

Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49. 

Karakteristik konsumen adalah faktor pribadi yang membedakannya dari 

responden lain dan akan mempengaruhi keputusan pembelian.  Karakterisik 

reponden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usia, pekerjaan, 

pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, status pernikahan, ukuran 

kemasan, dan frekuensi pembelian. 

Usia responden adalah umur seseorang terhitung sejak konsumen lahir sampai 

dengan waktu penelitian dilakukan (tahun).  Dalam penelitian ini konsumen 

rumah tangga yang menjadi responden adalah yang memiliki usia minimal 18 

tahun, karena dianggap sudah lebih mandiri. 
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Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah dengan cara 

yang baik dan benar dalam mempetahankan hidup. 

Pendidikan responden adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh 

responden.  Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi lima 

kategori, yaitu SD, SMP, SMU, diploma, dan Sarjana  

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh rumah tangga responden 

dalam satu bulan, yang terdiri dari pendapatan suami ditambah istri (jika istri 

bekerja) (Rp/bulan). 

Jumlah anggota keluarga adalah  total dari anggota yang terdiri dari suami, istri, 

anak, orang tua, mertua dan lainnya yang tinggal dalam satu rumah (orang). 

Status pernikahan adalah hubungan ikatan perkawinan responden yang 

dinyatakan dalam menikah dan belum menikah. 

Ukuran kemasan adalah kapasitas yang terdapat pada produk kopi bubuk yang 

dapat dilihat dari bobot produk. 

Frekuensi pembelian adalah jumlah pembelian yang dilakukan oleh responden 

yang dinyatakan dalam satuan kali. 

Proses pengambilan keputusan merupakan pertimbangan konsumen terhadap 

suatu produk barang atau jasa sebelum melakukan keputusan pembelian yang 

sesuai dengan keinginannya.  Pada penelitian ini, proses pengambilan keputusan 

terbagi menjadi lima tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. 
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Pengenalan kebutuhan merupakan suatu kondisi di mana konsumen menghadapi 

suatu masalah antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya 

(yang mungkin berbeda dengan keinginannya).  Tahap ini diukur dengan 

kuesioner (daftar pertanyaan) mengenai motivasi membeli kopi bubuk dan alasan 

membeli kopi bubuk. 

 
Pencarian informasi merupakan kegiatan konsumen dalam mencari informasi 

tentang produk (barang atau jasa) karena konsumen merasa produk tersebut telah 

dapat memenuhi kebutuhannya.  Tahap ini diukur menggunakan pertanyaan 

mengenai informasi pertama kali responden mengetahui produk kopi bubuk dan 

yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian kopi bubuk. 

Evaluasi alternatif merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh konsumen 

terhadap produk (barang atau jasa) yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya.  Pada tahap ini responden diberi pertanyaan melalui kuesioner 

mengenai kriteria yang menjadi pertimbangan responden saat membeli kopi 

bubuk dan alternatif tempat jika toko tutup. 

Pembelian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam membeli 

suatu produk (barang atau jasa) yang dianggap dapat memenuhi kebutuhannya.  

Tahap ini diukur melalui daftar pertanyaan (kuesioner) yang meliputi apakah 

harga menjadi pertimbangan utama, pengetahuan tentang atribut, cara 

memutuskan pembelian, jumlah pembelian selama tiga bulan, dan alternatif 

tempat jika kopi bubuk habis. 
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Evaluasi pasca pembelian merupakan tanggapan yang diberikan oleh konsumen 

terhadap produk barang atau jasa yang telah digunakan.  Tahap ini diukur dengan 

pertanyaan kuesioner mengenai tingkat kepuasan setelah membeli kopi bubuk dan 

apakah akan melakukan pembelian berulang atau tidak. 

Validitas adalah suatu pernyataan sampai sejauh mana data yang ditampung pada 

kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

Reliabilitas adalah pengujian terhadap kuesioner penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat diandalkan atau tidak. 

Analisis deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelempok manusia, suatu 

obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. 

Sikap konsumen adalah suatu bentuk dari perasaan yang menggambarkan suka 

atau tidak suka terhadap sesuatu yang akan menentukan perilakunya.  Dalam 

penelitian ini, sikap terhadap kopi bubuk dilihat dari persepsi konsumen terhadap 

rasa, warna, aroma, merek, label halal, harga, tanggal kadaluarsa, tekstur, desain 

kemasan, komposisi, kemudahan memperoleh produk, volume.  Dalam penelitian  

ini sikap diukur dengan skor 1-5, dengan skala penilaian, yaitu sangat suka (5), 

suka (4), cukup suka (3), tidak suka (2), dan sangat tidak suka (1). 

Model multiatribut fishbein adalah sikap konsumen terhadap suatu produk yang 

akan ditentukan oleh sikapnya terhadap atribut yang dimiliki oleh produk tersebut. 

Tingkat kepercayaan atribut adalah harapan dan keyakinan konsumen tentang 

seberapa jauh atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat mempengaruhi 
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keputusan pembelian, berdasarkan merek yang dikonsumsi, dengan skala 

penilaian, yaitu sangat setuju (5), setuju (4), cukup setuju (3), tidak setuju (2), 

dan sangat tidak setuju (1). 

Tingkat kepentingan bertujuan untuk mengetahui seberapa penting atribut 

tersebut diperhatikan oleh konsumen dalam pembelian kopi bubuk.  Tingkat 

kepentingan dihitung dengan melihat penilaian konsumen terhadap 11 variabel 

indikator.  Skala penilaian, yaitu sangat penting (5), penting (4), cukup penting 

(3), tidak penting (2), dan sangat tidak penting (1). 

Atribut produk adalah kelengkapan, baik fisik maupun non fisik, yang melekat 

pada suatu produk, berfungsi sebagai kriteria evaluatif selama pengambilan 

keputusan.  Atribut produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasa, 

warna, aroma, merek, label halal, harga, tanggal kadaluarsa, tekstur, desain 

kemasan, komposisi, kemudahan memperoleh produk, volume. 

Rasa adalah sensasi yang diterima oleh indra pengecap dalam mengonsumsi Kopi 

Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49.  Pengukurannya menggunakan skala likert, 

yaitu: sangat enak (5), enak (4), cukup (3), tidak enak (2), sangat tidak tidak enak 

(1). 

 
Warna adalah tanggapan indera penglihatan konsumen terhadap tingkat 

kepekatan yang dihasilkan dari produk kopi bubuk bila diseduh.  Warna kopi 

bubuk yang gelap mencerminkan tingginya kualitas kopi bubuk tersebut.  

Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu : sangat pekat (5), pekat (4), 

cukup pekat (3), tidak pekat (2), dan sangat tidak pekat (1). 
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Aroma adalah tanggapan indera penciuman konsumen terhadap bau yang 

dihasilkan dari produk kopi bubuk bila di seduh, yang dapat diukur dengan aroma 

harum pada kopi bubuk.  Responden akan diminta untuk membandingkan aroma 

dari dua merek kopi bubuk, yaitu Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49.  Kopi 

bubuk yang memiliki aroma yang baik dicirikan dengan wangi kopi bubuk yang 

lebih khas.  Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu : sangat khas (5), 

khas (4), cukup khas (3), tidak khas (2), dan sangat tidak khas (1). 

Merek adalah tingkat kesukaan responden pada suatu merek kopi bubuk yang 

dikonsumsi.  Responden akan dihadapkan pada dua merek kopi bubuk, yaitu Kopi 

Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49, kemudian responden akan diminta untuk 

menilai mana yang lebih baik diantara keduanya.  Pengukurannya menggunakan 

skala likert, yaitu : sangat terkenal (5), terkenal (4), cukup terkenal (3), tidak 

terkenal (2), dan sangat tidak terkenal (1). 

Label halal adalah tersedianya pemberitahuan tentang jaminan halal yang 

terdapat pada produk Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 dari sangat jelas 

sampai tidak jelas.  Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu : sangat jelas 

(5), jelas (4), cukup (3), kurang jelas (2), dan tidak jelas (1). 

Harga adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk membeli 

Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 mulai dari sangat murah sampai mahal.  

Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu : sangat murah (5), murah (4), 

cukup (3), mahal (2), dan sangat mahal (1). 

Tanggal kadaluarsa adalah tersedianya pemberitahuan tanggal kadaluarsa dari 

Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 mulai dari sangat jelas sampai tidak 
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jelas. Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu : sangat jelas (5), jelas (4), 

cukup (3), kurang jelas (2), dan tidak jelas (1). 

Tekstur adalah salah satu sifat bahan atau produk Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi 

Bubuk 49 yang dapat dirasakan melalui sentuhan kulit ataupun pencicipan.  

Pengukuran tekstur Kopi Bubuk SBCBD menggunakan skala likert, yaitu : sangat 

kasar (5), kasar (4), cukup kasar (3), mendekati halus (2), halus (1).  Pengukuran 

tekstur Kopi Bubuk 49 menggunakan skala likert, yaitu : halus (5), mendekati 

halus (4), cukup kasar (3), kasar (2), sangat kasar (1). 

Desain kemasan adalah tampilan atau gambaran luar yang terdapat pada kemasan 

atau pembungkus kopi bubuk sehingga lebih terlihat menarik.  Kemasan yang 

menarik akan menstimuli konsumen untuk menjadikan sebagai indikator 

pembelian kopi bubuk.  Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu : sangat 

menarik (5), menarik (4), cukup menarik (3), kurang menarik (2), sangat tidak 

menarik (1). 

Komposisi adalah susunan bahan-bahan yang tertera dalam kemasan Kopi Bubuk 

SBCBD dan Kopi Bubuk 49 yang digunakan untuk membuat bubuk jempol dan 

kopi bubuk 49.  Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu  sangat jelas (5), 

jelas (4), cukup jelas (3), tidak jelas (2), sangat tidak jelas (1). 

Kemudahan memperoleh produk adalah akses untuk mendapatkan Kopi Bubuk 

SBCBD dan Kopi Bubuk 49 mulai dari sangat mudah sampai sangat sulit. 

Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu : sangat mudah (5), mudah (4), 

cukup mudah (3), tidak mudah (2), dan sangat tidak mudah (1). 
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Volume adalah banyaknya jumlah bobot kopi bubuk dalam kemasan.  

Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu  sangat banyak (5), banyak (4), 

cukup banyak (3), tidak banyak (2), sangat tidak banyak (1). 

Strategi pemasaran adalah suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi 

pertukaran dalam mencapai tujuan organisasi.  Biasanya strategi pemasaran 

diarahkan untuk meningkatkan kemungkinan atau frekuensi perilaku konsumen, 

seperti peningkatan kunjungan pada toko tertentu atau pembelian produk tertentu.  

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan perusahaan untuk 

terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasaran.  Bauran pemasaran 

terdiri dari 4P (place, promotion, price, and product).   

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan.  Produk dalam penelitian ini adalah Kopi Bubuk 

SBCBD dan Kopi Bubuk 49.  Variabel indikator dari produk yang akan diukur 

adalah merek, kemasan, volume, rasa, aroma, warna, bentuk produk, kualitas 

produk, garansi, dan pelayanan yang diberikan. 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan dan 

keinginan.  Variabel indikator dari harga yang akan diukur adalah penetapan 

harga, variatif harga, kebijakan harga (produsen, pengecer), dan cara pembayaran. 

Tempat adalah area di mana perusahaan menyalurkan produk atau jasa yang 

tersedia bagi konsumen.  Tempat dalam penelitian ini merupakan lokasi Kopi 

Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 dipasarkan.  Komponen tempat adalah 
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penjualan kopi bubuk, sasaran pemasaran, lokasi pemasaran, persediaan, 

transportasi, dan saluran pemasaran. 

Promosi adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang 

dirancang untuk menarik pelanggan dalam menawarkan produk.  Komponen 

promosi adalah advertensi, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas.  

Promosi yang dimaksud dalam penelitian ini dilihat dari promosi penjualan kopi 

bubuk, apakah promosi yang dilakukan sudah menggunakan semua komponen 

bauran promosi atau tidak. 

Segmentasi pasar adalah proses identifikasi subkelompok konsumen yang 

memiliki kesamaan dalam hal keinginan, daya beli, lokasi geografi, sikap 

membeli atau kebiasaan membeli. 

Targeting merupakan langkah untuk memilih satu atau lebih segmen yang dapat 

dilayani dengan baik, sehingga semua usaha pemasaran dapat difokuskan pada 

segmen ini untuk keuntungan yang menjanjikan.   

Positioning adalah tindakan untuk mendapatkan posisi bersaing produk dan 

bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar sasaran. 

Kinerja pemasaran adalah faktor yang digunakan untuk mengukur dampak dari 

strategi yang digunakan oleh Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49.  

Indikatornya adalah volume penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan keuntungan 

perusahaan. 

Volume penjualan adalah banyaknya jumlah kopi bubuk yang terjual pada 

Agroindustri Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49.  Tolak ukur yang dapat 
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digunakan adalah seberapa banyak jumlah penjualan dari tahun ke tahun, apakah 

mengalami peningkatan atau penurunan (kg). 

Pelanggan adalah seseorang yang menggunakan produk barang atau jasa tertentu 

pada periode tertentu secara tetap dan berkala.  Dalam penelitian ini, pelanggan 

adalah pedagang yang bermitra pada Agroindustri Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi 

Bubuk 49 (orang). 

Pelanggan lama adalah jumlah pedagang yang melakukan pembelian ulang pada 

Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 pada tahun tersebut (orang). 

Pelanggan baru adalah jumlah pedagang baru yang melakukan pembelian pada 

Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 (orang/tahun). 

Semua pelanggan adalah jumlah seluruh pedagang yang bermitra, baik 

pedagang lama maupun pedagang baru, pada Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi 

Bubuk 49 pada tahun tersebut (orang). 

Pertumbuhan pelanggan adalah banyaknya peningkatan atau penurunan jumlah 

pedagang yang bermitra pada Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49.  Tolak 

ukur yang dapat digunakan adalah perhitungan atas tingkat retensi pelanggan, 

yaitu rasio pelanggan lama dan rasio pelanggan baru. 

Keuntungan perusahaan adalah laba yang diperoleh oleh Kopi Bubuk SBCBD 

dan Kopi Bubuk 49 (Rp/tahun). 
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B.  Metode, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.  Menurut 

Masyhuri dan Zainuddin (2008), metode survei adalah penyelidikan yang 

diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau 

politik, dari suatu kelompok atau suatu daerah.  Penelitian ini dilakukan di dua 

agroindustri kopi bubuk Kota Bandar Lampung, yaitu Kopi Bubuk SBCBD yang 

beralamat di Jalan Ikan Kakap No. 57 Pesawahan, Teluk Betung Selatan, 

Bandar Lampung dan Kopi Bubuk 49 beralamat di Jalan Kancil No. 49 

Kedaton, Bandar Lampung.  Lokasi penelitian dipilih secara sengaja 

(purposive), dengan pertimbangan bahwa Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 

49 merupakan kopi bubuk terkenal dan belum terkenal di masyarakat, dan Kota 

Bandar Lampung merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan Provinsi 

Lampung, di mana masyarakatnya memiliki tingkat pendapatan yang cukup 

tinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Lampung.  Pengumpulan data 

penelitian dilaksanakan bulan Desember 2016 – Januari 2017. 

C.  Pengambilan Sampel, Pengumpulan Data, dan Jenis Data 
 

 
Penentuan sampel pada sikap dan proses pengambilan keputusan pembelian 

dilakukan dengan menggunakan metode Accidental Sampling.  Menurut 

Sugiyono (2004), Accidental Sampling adalah mengambil responden sebagai 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen produk kopi bubuk yang ditemui 

secara kebetulan di lokasi penelitian yang sedang membeli Kopi Bubuk SBCBD 

maupun Kopi Bubuk 49.  Pengambilan sampel pada strategi pemasaran 
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dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling.  Pengambilan 

sampel disesuaikan dengan tempat penelitian, yaitu Kopi Bubuk SBCBD dan 

Kopi Bubuk 49.   

Menurut Malhotra (2005), kumpulan sampel yang diperlukan jika dianalisis 

dengan menggunakan analisis faktor adalah empat atau lima kali jumlah 

variabel/atribut. Variabel/atribut dalam penelitian ini berjumlah 12 sehingga 

banyaknya responden yang diambil sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 5 x 

12 = 60 orang, dan ditambah 10 orang lagi sebagai cadangan jika ada dari 60 

sampel yang tidak memenuhi kriteria.  Namun, jika ke 60 sampel semuanya 

memenuhi kriteria, maka cadangan tersebut menjadi sampel tambahan, karena 

semakin banyak sampel, maka semakin representatif.  Dengan demikian, 

banyaknya sampel penelitian ini adalah 70 orang.  Berdasarkan hal tersebut, 

pembagian responden pada penelitian ini, yaitu sebanyak 35 orang di Kopi Bubuk 

SBCBD, dan 35 orang lainnya di Kopi Bubuk 49.  Responden yang dijadikan 

sampel adalah memiliki kriteria : (1) usia responden minimal 18 tahun, (2) sudah 

pernah membeli dan meminum Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 

sebelumnya minimal dua kali dalam tiga bulan terakhir, (3) Konsumen yang 

dipilih, yaitu konsumen yang sedang berada dilokasi penelitian di pusat toko 

penjualan yang berada di Jalan Ikan Kakap No. 57 Teluk Betung Selatan, Bandar 

Lampung (Kopi Bubuk SBCBD) dan Pasar Way Halim, Bandar Lampung (Kopi 

Bubuk 49), dan (4) bersedia diwawancarai langsung menggunakan kuesioner. 

 

Penelitian ini menggunakan metode survai.  Dengan demikian, pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok dengan cara wawancara.  Kuesioner penelitian meliputi identitas 
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responden.  Sikap konsumen terdiri dari penilaian terhadap tingkat kepentingan 

dan tingkat kepercayaan atribut-atribut produk kopi bubuk.  Tahapan proses 

keputusan pembelian konsumen (pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi pasca pembelian), strategi pemasaran 

(produk, harga, promosi, tempat), dan (segmentasi pasar, targeting, dan 

positioning), serta kinerja pemasaran (volume penjualan, partumbuhan pelanggan, 

dan keuntungan). Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.  Data 

primer diperoleh melalui wawancara langsung yang menggunakan kuesioner yang 

bertujuan untuk mengetahui sikap, pengambilan keputusan, strategi pemasaran, 

bauran pemasaran, dan kinerja pemasaran.  Data sekunder diperoleh dari berbagai 

sumber literatur seperti skripsi, jurnal, dan lembaga/instansi yang terkait dalam 

penelitian ini. 

D.  Analisis Data 
 

 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner, analisis deskriptif kualitatif, analisis model multiatribut 

fishbein, analisis deskriptif kuantitatif. 

 

1.  Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

 
Sebelum dilakukan analisis pada data sikap dan pengambilan keputusan terhadap 

pembelian Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas kuesioner terhadap 30 responden, distribusi skor 30 

orang tersebut dianggap sudah dapat mendekati kurva normal.  Menurut Sufren 

dan Natanael (2013) uji validitas menggambarkan tentang keabsahan dari alat 
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ukur apakah pertanyaan-pertanyaan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin 

diukur.  Nilai validitas dapat dikatakan baik jika nilai Corrected Item dari Total 

Correlation bernilai di atas 0,2.  Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.  Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten 

dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha.  Suatu instrument dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2002).  Pengujian kuesioner 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner mengenai 

kopi bubuk dapat dimengerti oleh responden.  Pengolahan data menggunakan 

Microsoft Office Excel 2007 dan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

17).   

2.  Analisis Deskriptif Kualitatif 
 

 
Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan pertama, ke tiga, 

dan ke empat.  Menurut Nazir (2003), analisis deskriptif merupakan suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Data karakteristik 

konsumen (usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, 

status pernikahan, ukuran kemasan, dan frekuensi pembelian), proses 

pengambilan keputusan pembelian (pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, pembelian dan evaluasi pasca pembelian), strategi pemasaran 

(produk, harga, promosi, tempat) dan (segmentasi pasar, targeting, dan 

positioning) yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis secara deskriptif 

dengan analisis deskriptif kualitatif.  Analisis deskriptif kualitatif dipilih karena 
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analisis ini dinilai mampu mendeskripsikan dan menggambarkan karakteristik 

konsumen, proses pengambilan keputusan pembelian, dan strategi pemasaran 

yang sedang berlangsung saat penelitian dilaksanakan. 

3.  Analisis Model Multiatribut Fishbein 

Analisis Model Multiatribut Fishbein digunakan untuk menjawab tujuan ke dua.  

Analisis ini menggambarkan sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek. 

Model Multiatribut Fishbein menurut Engel et al. (1994), yaitu: 

              n 

Ao = ∑ biei………………………………………(2) 

                   i=1 

 

Keterangan: 

 

Ao  = Sikap terhadap suatu objek 

bi   = Kekuatan kepercayaan bahwa objek tersebut memiliki atribut I 

ei = Evaluasi terhadap atribut I 

n = Jumlah atribut yang dimiliki objek 

Variabel Ao merupakan sikap konsumen terhadap produk Kopi Bubuk SBCBD 

maupun Kopi Bubuk 49, yang diperoleh melalui hasil perkalian setiap skor 

evaluasi kepentingan kopi bubuk dengan skor kepercayaan Kopi Bubuk SBCBD 

maupun Kopi Bubuk 49 terhadap atribut produk kopi bubuk.  Evaluasi atribut (ei) 

menggambarkan evaluasi atribut yang terdapat pada produk kopi bubuk yang 

diukur dengan skor (5), (4), (3), (2), (1).  Skor (5) sangat penting, skor (4) penting, 

skor (3) ragu-ragu, skor (2) tidak penting, skor (1) sangat tidak penting.  

Kepercayaan atribut (bi) menunjukkan seberapa kuat kepercayaan konsumen 

terhadap atribut-atribut produk Kopi Bubuk SBCBD maupun Kopi Bubuk 49.  

Sikap pengukuran terhadap kepercayaan atribut (bi) sama dengan pengukuran skor 
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evaluasi atribut (ei), yaitu (5), (4), (3), (2), (1).  Ketentuan kepercayaan atribut (bi) 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Ketentuan kepercayaan atribut (bi) Kopi Bubuk SBCBD  dan Kopi 

Bubuk 49 di Kota Bandar Lampung, 2017 

 

 

Atribut 

  Keterangan   

5 4 3 2 1 
Rasa Sangat 

enak 

Enak Cukup enak Kurang 

enak 

Tidak enak 

Warna Sangat 

pekat 

Pekat Cukup pekat Tidak pekat Sangat 

tidak pekat 

Aroma Sangat 

khas 

Khas Cukup khas Tidak khas Sangat 

tidak khas 

Merek Sangat 

terkenal 

Terkenal Cukup 

terkenal 

Tidak 

terkenal 

Sangat 

tidak 

terkenal 

Label halal Sangat 

jelas 

Jelas Cukup jelas Tidak jelas Sangat 

tidak jelas 

Harga Sangat 

murah 

Murah Cukup 

murah 

Mahal Sangat 

mahal 

Tanggal 

kadaluarsa 

Sangat 

jelas 

Jelas Cukup jelas Tidak jelas Sangat 

tidak jelas 

Tekstur Sangat 

kasar 

Kasar Cukup kasar Mendekati 

halus 

Halus 

Tekstur Halus Mendekati 

halus 

Cukup kasar Kasar Sangat 

kasar 

Desain kemasan Sangat 

menarik 

Menarik Cukup 

menarik 

Tidak 

menarik 

Sangat 

tidak 

menarik 

Komposisi Sangat 

jelas 

Jelas Cukup jelas Tidak jelas Sangat 

tidak jelas 

Kemudahan 

memperoleh 

produk 

Sangat 

mudah 

Mudah Cukup 

mudah 

Tidak 

mudah 

Sangat 

tidak 

mudah 

Volume Sangat 

banyak 

Banyak Cukup 

banyak 

Tidak 

banyak 

Sangat 

tidak 

banyak 

 

4.  Analisis Deskriptif Kuantitatif  

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan ke lima.  Analisis 

kinerja pemasaran dilihat dari volume penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan 

keuntungan pada Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49. 
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(1)  Volume penjualan 

Menurut Kaplan dan Norton (1996) volume penjualan adalah banyaknya 

jumlah produk yang terjual (pada Agroindustri Kopi Bubuk SBCBD dan 

Kopi Bubuk 49).  Tolak ukur yang dapat digunakan adalah seberapa banyak 

jumlah penjualan dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan atau 

penurunan. 

 

(2)  Pertumbuhan pelanggan 

Pelanggan merupakan tujuan akhir dari produk yang ditawarkan (Kopi Bubuk 

SBCBD dan Kopi Bubuk 49).  Agar tetap dapat bertahan, maka perusahaan 

harus dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun dengan calon 

pelanggan.  Tolak ukur yang dapat digunakan untuk masing-masing tujuan 

dalam perspektif pelanggan pada bagian pemasaran adalah: 

(a)   Mempertahankan pelanggan lama 

Perusahaan dapat menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan yang 

sudah ada, agar pelanggan yang telah dimiliki perusahaan dapat 

dipertahankan.  Tolak ukur yang dapat digunakan untuk pengukuran 

tujuan ini adalah perhitungan atas tingkat retensi pelanggan.  Rumus 

untuk menghitung tingkat retensi pelanggan adalah rasio pembelian 

kembali menurut (Kaplan, dkk., 1996), yaitu:  
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(b)   Berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru  

Dengan memiliki pangsa pasar yang luas memungkinkan perusahaan 

dapat menarik pelanggan baru dari pesaing.  Tolak ukur yang dapat 

digunakan adalah rasio pelanggan baru.  Rumus untuk menghitung rasio 

pelanggan baru menurut (Kaplan, dkk., 1996), yaitu: 

 

                      
                       

                       
                     

 

(3)  Keuntungan  

Keuntungan adalah tujuan utama dari perusahaan untuk mencari laba.  Tolak 

ukur yang dapat digunakan adalah: 

(a)   Peningkatan pertumbuhan pendapatan 

Menurut Martono dan Harjito (2001) menyatakan bahwa tolak ukur yang 

digunakan untuk mengukur tujuan pertumbuhan pendapatan adalah 

tingkat pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun.  Pengukuran ini 

dapat dilihat adanya peningkatan atau penurunan pertumbuhan 

pendapatan yang diperoleh dengan periode sebelumnya, dengan rumus: 

Rasio pertumbuhan = (I tahun ke 1 - I tahun ke 0) / I tahun ke 0..........(7) 

Keterangan: 

 

   I tahun ke 1              =   Pendapatan untuk tahun di mana tingkat  

pertumbuhan pendapatannya dihitung 

   I tahun ke 0                     =   Pendapatan tahun sebelum di mana tingkat  

pertumbuhan pendapatannya dihitung 
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(b) Tingkat efisiensi biaya penjuala 

Menurut Kaplan, dkk.  (1996) tolak ukur yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi biaya penjualan dihitung dengan cara 

membandingkan biaya penjualan periode yang lalu dengan periode 

sekarang, dengan rumus:  

                   
                    

                
                            

(c) Peningkatan net profit margin 

Penggunaan net profit margin dimaksud untuk melihat keuntungan netto 

per rupiah penjualan.  Net profit margin menurut (Martono, dkk., 2001) 

dihitung dengan cara: 

 

                   
                                    

                
              

Tabel 5.   Kriteria penilaian net profit margin  

 
No Persentasi Kriteria 

1.    ≥ 15% Sangat baik 

2. 10% - 15% Baik 

3. 5% -10% Cukup baik 

4.                   1% - 5% Kurang baik 

5.                         ≤ 1% Tidak baik 

 

Sumber:   Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 

dalam Kurniawan, dkk. (2012) 



67

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.  Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kota Bandar Lampung pintu gerbang Pulau Sumatera.  Sebutan ini layak untuk

ibu kota Propinsi Lampung.  Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau

Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan.  Letaknya di

ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat

perekonomian negara.  Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur

Sumatera.  Kendaraan dari daerah lain di Pulau Sumatera harus melewati Bandar

Lampung bila menuju ke Pulau Jawa.  Pada umumnya kendaraan tersebut transit

di terminal Rajabasa.  Keluar dan masuknya kendaraan baik bus, angkutan kota

maupun minibus ke terminal ini, ternyata mampu mendatangkan pemasukan bagi

Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kota Bandar Lampung yang pada tahun

2000 mencapai Rp11,9 milyar.

Angkutan jalan raya mampu menyumbang Rp273 milyar dari total kegiatan

ekonomi tahun 2000.  Sumbangan lapangan usaha ini paling besar dibanding

angkutan lain misalnya air.  Banyaknya kendaraan yang keluar masuk melewati

Bandar Lampung ini menambah padatnya jalan-jalan kota. Sejalan dengan

perkembangan kota, kendaraan pribadi maupun umum pun semakin menjamur,

ditambah lagi dengan kendaraan pengangkut hasil bumi dari pelosok daerah
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Propinsi Lampung yang akan dikirim ke Bandar Lampung sebagai pusat

perdagangan provinsi. Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah

perkotaan yang terus berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota

yang ditunjang fasilitas perhubungan dan penerangan.  Pengembangan kota

ditandai dengan tumbuhnya kawasan permukiman, namun demikian daerah

pinggiran belum terlihat jelas ciri perkotaannya.

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50º20’-50º30’ LS

dan 105º28’-105º37’ BT dengan luas wilayah 192,96 km2 dengan batas-batas

sebagai berikut:

a.  Batas Utara       : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

b.  Batas Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lampung,

Kabupaten Lampung Selatan.

c.  Batas Timur : Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

d.  Batas Barat       : Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin Kabupaten

Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung berada di bagian Selatan Propinsi Lampung (Teluk

Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera.  Menurut kondisi topografi,

Propinsi Lampung dapat dibagi ke dalam lima satuan ruang, yaitu:

(1)  Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang

curam dengan kemiringan lebih dari 25 persen dan ketinggian rata-rata 300

meter dpl. Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah

Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.
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(2)  Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit

sempit, kemiringan antara delapan persen hingga 15 persen, dan ketinggian

antara 300 meter sampai 500 meter dpl. Kawasan ini meliputi wilayah

Gedong Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di Daerah

Kabupaten Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di Daerah

Kabupaten Lampung Tengah.

(3) Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung

Tengah hingga mendekati pantai sebelah Timur. Ketinggian kawasan ini

berkisar antara 25 hingga 75 meter dpl, dengan kemiringan nol persen sampai

tiga persen.

(4) Dataran rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5

hingga satu meter di atas permukaan  laut.

(5) Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Seputih, Sekampung,

Semangka, dan Way Jepara.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 20

kecamatan dan 126 kelurahan.  Jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung pada

tahun 2015 adalah 979.287 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar

493.411 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 485.876 jiwa.  Berikut ini

adalah jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dirinci menurut kecamatan, jenis

kelamin, dan sex ratio tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dirinci menurut kecamatan,
jenis kelamin, dan sex ratio tahun 2015

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
Rasio jenis

kelamin
1 Teluk Betung Barat 15.363 14.436 29.799 106
2 Teluk Betung Timur 21.396 20.249 41.645 106
3 Teluk Betung Selatan 19.960 19.393 39.353 103
4 Bumi Waras 28.949 27.793 56.742 104
5 Panjang 37.936 36.570 74.506 104
6 Tanjung Karang

Timur
18.520 18.588 37.108 100

7 Kedamaian 26.584 26.008 52.592 102
8 Teluk Betung Utara 25.300 25.293 50.593 100
9 Tanjung Karang 25.263 25.863 51.126 98
10 Enggal 13.684 14.400 28.084 95
11 Tanjung Karang 27.724 26.986 54.710 103
12 Kemiling 32.683 32.954 65.637 99
13 Langkapura 17.129 16.815 33.944 102
14 Kedaton 24.495 24.560 49.055 100
15 Rajabasa 24.472 23.555 48.027 104
16 Tanjung Senang 22.900 22.875 45.775 100
17 Labuhan Ratu 22.606 22.237 44.843 102
18 Sukarame 28.487 28.434 56.921 100
19 Sukabumi 29.348 27.986 57.334 105
20 Way Halim 30.612 30.881 61.493 99

Total 493.411 485.876 979.287 102

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung (2016b)

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung

pada tahun 2014 mencapai 979.287 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 493.411

jiwa dan perempuan sebesar 485.876 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak, yaitu

74.506 jiwa pada Kecamatan Panjang, dan jumlah penduduk terbanyak ke dua,

yaitu 65.637 jiwa pada Kecamatan Kemiling, sedangkan jumlah penduduk

terkecil, yaitu 28.084 jiwa pada Kecamatan Enggal.
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Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh

suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau

regional tertentu. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu

indikator ekonomi yang memuat berbagai instrumen ekonomi dan di dalamnya

terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan

ekonominya, pendapatan per kapita dan berbagai instrumen lainnya (BPS

Provinsi Lampung, 2015). Data PDRB per kapita Kota Bandar Lampung

(rupiah) tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. PDRB per kapita Kota Bandar Lampung tahun 2010-2014 (Juta Rp)

Tahun PDRB atas harga berlaku PDRB atas harga konstan
2010 25,31 25,31
2011 27,51 26,33
2012 30,06 27,52
2013 32,72 28,79
2014 36,76 30,20

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung (2015e)

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa jumlah PDRB per kapita Kota Bandar Lampung

mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik menurut harga berlaku

maupun harga konstan. Pendapatan PDRB per kapita menurut harga yang berlaku

adalah nilai tambah dari barang atau jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun

yang sedang berjalan sedangkan PDRB per kapita harga konstan adalah nilai

tambah dari barang atau jasa yang dihitung berdasarkan harga tetap di satu tahun

dasar, yaitu  harga tahun 2010 sebagai dasar pe nilaian. Dari data tersebut dapat

diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi penduduk Kota Bandar Lampung atas

produksi, pendapatan atau pengeluaran meningkat setiap tahun. PDRB per kapita

tidak sepenuhnya dapat menggambarkan peningkatan pendapatan per orang
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penduduk setempat, namun dapat digunakan untuk menilai apakah upaya

pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai

tambah berdasarkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya

yang tersedia di suatu wilayah.

B. Gambaran Umum Kopi Bubuk Sinar Baru Cap Bola Dunia

1. Sejarah Kopi Bubuk Sinar Baru Cap Bola Dunia

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Lucas Sukianto, sejarah pendirian Kopi

Bubuk SBCBD merupakan salah satu Kopi Bubuk tertua di Provinsi Lampung.

Kopi Bubuk SBCBD telah berdiri sejak jaman Belanda pada tahun 1907, terkenal

di kalangan masyarakat sejak tahun 1911 dengan nama awal Njit Sin Hoo dimana

Njit diartikan sebagai Sinar, Sin diartikan Baru, dan Hoo diartikan Merek

sehingga jika kalimat tersebut digabung menjadi Merek Sinar Baru. Perusahaan

ini didirikan oleh Bapak Lie Phiang Cong yang diturunkan sampai generasi ke

empat, yaitu Bapak Willy Sukianto dan Lucas Sukianto. Pada tahun 1970

perusahaan ini berganti nama yang semula adalah Njit Sin Hoo menjadi Sinar

Baru dengan logo kemasan Cap Bola Dunia.

Perubahan nama perusahaan ini disebabkan adanya peraturan pelarangan

menggunakan nama asing untuk seluruh badan usaha pada masa orde baru. Kopi

Bubuk SBCBD merupakan produk kopi 100 persen kopi robusta Lampung murni

tanpa campuran bahan-bahan lain.  Bahan baku Kopi Bubuk SBCBD adalah

murni kopi robusta yang didapat dari tiga daerah, yaitu Pagar Alam, Tanggamus,

dan Liwa. Pusat pabrik tempat produksi Kopi Bubuk SBCBD berada di di Jalan
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Ikan Tembakang, No. 2 Teluk Betung, Kecamatan Bumi Waras. Pusat penjualan

Kopi Bubuk SBCBD berada di jalan Ikan Kakap, No. 57 Pesawahan, Kecamatan

Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Visi Kopi Bubuk SBCBD, yaitu

menjadi produsen kopi nomor satu di Indonesia yang berkualitas dengan cita rasa

tinggi.  Misi Kopi Bubuk SBCBD, yaitu:

(1)  Menghasilkan produk-produk perusahaan menjadi produk unggulan.

(2)  Menyediakan produk-produk pilihan dengan cita rasa tinggi, inovatif, harga

terjangkau, dan memastikan ketersediaannya bagi pelanggan.

(3)  Berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses

produksi yang efisien, dan tekonologi yang berkembang.

(4)  Memberikan kepuasan kepada konsumen dengan berfokus pada produk,

sistem, dan pelayanan yang baik.

2. Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja

Struktur Organisasi Kopi Bubuk SBCBD Bandar Lampung terdiri dari pimpinan

(anak pertama dari pemilik), bagian keuangan (anak ke dua dari pemilik), dan

bagian produksi. Pimpinan atau pemilik dari Kopi Bubuk SBCBD bertanggung

jawab atas semua aktivitas yang ada pada agroindustri, khususnya pelayanan yang

ada di Kopi Bubuk SBCBD, memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha

dan membina karyawan. Bagian keuangan (anak ke dua pemilik, yaitu Bapak

Willy Sukianto) bertanggung jawab dalam pengaturan keuangan Kopi Bubuk

SBCBD, mencatat jumlah pegeluaran dan pemasukan (keuntungan) dan membuat

rincian setiap bulan yang diserahkan kepada pemilik (anak pertama pemilik, yaitu

Bapak Lucas Sukianto).
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Bagian produksi bertanggung jawab dalam produksi kopi bubuk. Bagian produksi

ini terdiri dari 10 karyawan yang memiliki tugas masing-masing, seperti: bagian

penggorengan, penggilingan, dan pengemasan. Berikut merupakan struktur

organisasi dari Kopi Bubuk SBCBD Bandar Lampung. Struktur organisasi Kopi

Bubuk SBCBD Bandar Lampung secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.

Pemilik : Bapak Lucas Sukianto

Manajer Keuangan

Produksi

Penggorengan Penggilingan Pengemasan

Gambar 4. Struktur Organisasi Kopi Bubuk SBCBD

3. Sumber Daya Manusia dan Waktu Operasional Kopi Bubuk Sinar Baru
Cap Bola Dunia

Pusat pabrik tempat produksi Kopi Bubuk SBCBD berada di Jalan Ikan

Tembakang No. 2 Teluk Betung, Kecamatan Bumi Waras. Industri Kopi Bubuk

SBCBD termasuk ke dalam kategori industri kecil karena memiliki jumlah tenaga

kerja sebanyak 10 orang yang tediri dari tiga perempuan dan tujuh laki-laki.  Jam

kerja pada Kopi Bubuk SBCBD, yaitu pukul 08.00-16.00 WIB, setiap hari kecuali

hari libur, dengan gaji sebanyak Rp1.700.000,00/orang.  Terdapat tiga kegiatan

dalam proses pengolahan Kopi Bubuk SBCBD, yaitu penggorengan,

penggilingan, dan pengemasan kopi baik secara manual yang menggunakan bahan

kertas yang dikerjakan dengan tenaga manusia, dan secara mekanik, yaitu

menggunakan bahan aluminium foil yang dikerjakan dengan tenaga mesin.  Pada
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bagian penggorengan Kopi Bubuk SBCBD sudah mulai beralih ke mesin modern.

Penggunaan mesin modern dilakukan agar perusahaan dapat menggoreng kopi

dengan mudah, serta menghemat waktu dan biaya pengeluaran.

Pusat penjualan Kopi Bubuk SBCBD berada di Jalan Ikan Kakap, No. 57

Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Penjualan tidak hanya satu tempat,

melainkan sudah banyak toko-toko swalayan dan toko oleh-oleh yang menjual

Kopi Bubuk SBCBD, seperti Chamart, Chandra, Yen-Yen. Terdapat empat jenis

ukuran Kopi Bubuk SBCBD yang dijual di masyarakat, yaitu ukuran 1 kg dengan

harga Rp52.000,00, ½ kg dengan harga Rp26.000,00, ¼ kg dengan harga

Rp13.000,00, dan 8 gram dengan harga Rp500,00.

C. Gambaran Umum Kopi Bubuk 49

1. Sejarah Kopi Bubuk 49

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mirhan, sejarah pendirian Kopi Bubuk 49

adalah berawal dari tekad yang kuat, Bapak Mirhan yang merintis usaha Kopi

Bubuk 49 dari bawah.  Sebelumnya mendirikan Kopi Bubuk 49 di Bandar

Lampung, Bapak Mirhan membantu ke dua orang tuanya yang berprofesi petani

kopi. Kopi Bubuk 49 merupakan agroindustri baru yang dirintis pada tahun 2001.

Dengan pengalaman yang dimiliki dari membantu ke dua orang tuanya, Bapak

Mirhan sedikit lebih mengerti mengenai kualitas dari kopi sehingga beliau

berkeinginan untuk ber-usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk

meningkatkan pendapatan.
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Nama merek Kopi Bubuk 49 ini terinspirasi dari nama jalan rumah Bapak Mirhan,

yaitu jalan Kancil No. 49 Kedaton, Bandar Lampung.  Visi Kopi Bubuk 49, yaitu

menjadikan kopi sebagai usaha keluarga.  Misi Kopi Bubuk 49, yaitu:

(1)  Kopi Robusta yang semakin di kenal.

(2)  Kopi Robusta yang terbaik dari yang baik.

Kopi Bubuk 49 merupakan produk kopi 100 persen kopi robusta Lampung murni

dengan tambahan mentega saat penggorengan.  Bahan baku Kopi Bubuk 49

didapat dari tiga daerah, yaitu Lampung Barat, Tanggamus, dan Sumatera

Selatan.  Terdapat tiga jenis merek Kopi Bubuk 49, yaitu Kopi 49 jenis

tradisional, Kopi 49 jenis premium, Kopi 49 jenis lanang. Tempat penjualan

Kopi Bubuk 49 jenis tradisonal, yaitu di Pasar Cimeng, Pasar Sukarame, Pasar

Untung, Pasar Way Halim, Pasar Kandis, dan Pasar Jati Mulyo. Dua merek

lainnya di jual di Hotel 7th Bandar Lampung dan Bank Rakyat Indonesia.

2. Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja

Struktur Organisasi Kopi Bubuk 49 Bandar Lampung terdiri dari pimpinan

(pemilik), bagian keuangan (pemilik), bagian produksi. Pimpinan atau pemilik

dari Kopi Bubuk 49 bertanggung jawab atas semua aktivitas yang ada pada

agroindustri, khususnya pelayanan yang ada di Kopi Bubuk 49, memimpin dan

mengendalikan semua kegiatan usaha dan membina karyawan. Bagian keuangan

(pemilik) bertanggung jawab dalam pengaturan keuangan Kopi Bubuk 49,

mencatat jumlah pegeluaran dan pemasukan (keuntungan) dan membuat rincian

setiap bulan.
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Bagian produksi bertanggung jawab dalam produksi kopi bubuk. Bagian produksi

ini terdiri dari lima karyawan yang memiliki tugas masing-masing, seperti: bagian

penggorengan, penggilingan, dan pengemasan. Berikut merupakan struktur

organisasi dari Kopi Bubuk 49 Bandar Lampung. Struktur organisasi Kopi Bubuk

49 Bandar Lampung secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 5.

Pemilik : Bapak Mirhan

Manajer Keuangan (pemilik)

Produksi

Penggorengan Penggilingan Pengemasan

Gambar 5. Struktur Organisasi Kopi Bubuk 49

3. Sumber Daya Manusia dan Waktu Operasional Kopi Bubuk 49

Kopi Bubuk 49 merupakan produk kopi 100 persen kopi robusta Lampung murni

dengan tambahan mentega saat penggorengan.  Bahan baku Kopi Bubuk 49

adalah murni kopi robusta yang didapat dari tiga daerah, yaitu Lampung Barat,

Tanggamus, dan Sumatera Selatan.  Terdapat tiga jenis merek Kopi Bubuk 49,

yaitu Kopi Bubuk 49 jenis tradisional, Kopi Bubuk 49 jenis premium, dan Kopi

Bubuk 49 jenis lanang. Tempat penjualan Kopi Bubuk 49 jenis tradisonal, yaitu

di Pasar Cimeng, Pasar Sukarame, Pasar Untung, Pasar Way Halim, Pasar Kandis,

dan Pasar Jati Mulyo. Dua merek lain di jual di Hotel 7th Bandar Lampung dan

Bank Rakyat Indonesia (BRI).



78

Kopi Bubuk 49 termasuk ke dalam kategori industri kecil karena memiliki jumlah

tenaga kerja sebanyak lima orang yang tediri dari empat perempuan dan satu laki-

laki.  Jam kerja pada Kopi Bubuk 49, yaitu pukul 08.00-16.00 WIB, setiap hari

Senin-Sabtu, dengan gaji sebanyak Rp1.000.000,00/orang.

Terdapat tiga kegiatan dalam proses pengolahan Kopi Bubuk 49, yaitu

penggorengan, penggilingan, dan pengemasan kopi baik secara manual yang

dikerjakan dengan tenaga manusia, dan secara mekanik yang dikerjakan dengan

tenaga mesin. Pada bagian penggorengan Kopi Bubuk 49 sudah mulai beralih ke

mesin modern. Penggunaan mesin modern dilakukan agar perusahaan dapat

menggoreng kopi dengan mudah, menghemat waktu, dan biaya pengeluaran.

Terdapat satu jenis ukuran Kopi Bubuk 49 jenis tradisional yang dijual di

masyarakat, yaitu 200 gram dengan harga Rp10.000,00. Kopi Bubuk 49 jenis

premium, dan Kopi Bubuk 49 jenis lanang hanya terdapat satu jenis ukuran yang

dijual di masyarakat, yaitu ukuran 200 gram dengan harga Rp30.000,00.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoeh kesimpulan

sebagai berikut.

1. Karakteristik responden Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 yang sama,

yaitu didominasi oleh kaum perempuan dengan usia 15-64 tahun, sebagian

besar ibu rumah tangga dengan jenjang pendidikan terakhir, yaitu SMA,

jumlah anggota keluarga 3-5 orang, status perkawinan sudah menikah, dan

frekuensi pembelian <6 kali/bulan dengan pendapatan lebih dari

Rp2.500.000,00.  Karakteristik responden yang berbeda, yaitu pada ukuran

kemasan, konsumen Kopi Bubuk SBCBD menyukai ukuran lebih dari >200

gram sedangkan Kopi Bubuk 49 menyukai ukuran kemasan 200 gram.

2. Berdasarkan hasil analisis sikap Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49

atribut rasa mendapatkan skor sikap (Ao) tertinggi sementara atribut desain

kemasan mendapatkan nilai terendah.

3. Proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian Kopi Bubuk

SBCBD dan Kopi Bubuk 49 adalah sama, yaitu tahap pengenalan

kebutuhan, tahap pencarian informasi, tahap evaluasi alternatif, tahap

keputusan pembelian, dan tahap evaluasi pasca pembelian.
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4. Strategi pemasaran yang dilakukan Kopi Bubuk SBCBD belum sepenuhnya

menerapkan aspek bauran pemasaran seperti diversifikasi produk sedangkan

Kopi Bubuk 49 sudah menerapkan aspek bauran pemasaran.

5. Kinerja pemasaran Kopi Bubuk SBCBD dilihat dari volume penjualan dan

keuntungan dalam keadaan stabil tetapi dilihat dari pertumbuhan pelanggan

tidak dapat menarik pelanggan baru sedangkan Kopi Bubuk 49 mengalami

peningkatan.

B.  Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi produsen Kopi Bubuk SBCBD dan Kopi Bubuk 49 tetap

mempertahankan rasa dan tektur. Atribut desain kemasan dibuat lebih

menarik atau mempercantik bentuk kemasan dengan variasi ukuran

kemasan.  Strategi pemasaran Kopi Bubuk SBCBD lebih ditingkatkan

sehingga volume penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan keuntungan akan

mengalami peningkatan sedangkan Kopi Bubuk 49 sebaiknya tetap

mempertahankan strategi pemasaran yang sudah dilakukan.

2. Bagi peneliti lain, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai topik

lain, pada Kopi Bubuk SBCBD tentang pengaruh perbaikan desain kemasan

terhadap sikap konsumen dalam pembelian dan pada Kopi Bubuk 49

tentang kepuasan dan loyalitas serta strategi pengembangan.
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