
 

 

 

BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perilaku Konsumen 

 

1. Model Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001:195), perilaku membeli konsumen 

(consumer buying  behavior) merujuk pada perilaku membeli yang 

dilakukan oleh konsumen akhir atau individu dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk konsumsi secara pribadi seluruh 

konsumen akhir tersebut bila digabungkan akan membentuk pasar 

konsumen (consumer market).  Dalam menentukan keputusan pembelian 

ini, para konsumen mempunyai pertimbangan yang sangat berbeda dalam 

hal umur, pendapatan, tingkat pendidikan, dan selera, baik itu untuk 

membeli suatu barang ataupun jasa. Keputusan konsumen yang berbeda 

ini menimbulkan susunan faktor yang menarik bagi produsen untuk 

menentukan produk atau jasa apa saja yang dapat mereka tawarkan 

kepada para konsumen. 

 

Setiap harinya konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian baik 

itu pembelian produk ataupun jasa. Perusahaan-perusahaan besar 

menyelidiki keputusan pembelian konsumen begitu rincinya untuk 

menemukan apa yang dibeli konsumen, dimana  mereka membeli, kapan 
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mereka membeli, dan mengapa mereka sampai membeli. Orang-orang 

pemasaran harus mempelajari pembelian konsumen tersebut. Agar barang 

dan jasa yang mereka tawarkan dapat diterima dengan  baik oleh para 

konsumen. 

 
Gambar 2.1 

Model Perilaku Pembeli 
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(Sumber: Model Perilaku Pembeli, Kotler dan Armstrong, 2001:197) 

 

 

Perusahaan yang benar-benar ingin memahami tanggapan konsumen atas 

sifat-sifat produk, harga dan pendekatan iklan yang berbeda memiliki 

keunggulan yang besar atas pesaingnya. Titik awalnya adalah model 

rangsangan-tanggapan dari perilaku membeli.  Didalam gambar tersebut 

dijelaskan rangsangan pemasaran terdiri dari 4P yaitu price (harga), place 

(saluran distribusi), promotion (promosi), dan product (produk).  

Rangsangan lainnya mencakup kekuatan dan peristiwa besar dalam 

lingkungan pembeli, yaitu ekonomi, teknologi, politik dan budaya. 

Seluruh masukan ini memasuki kotak hitam pembeli, lalu disana diubah 

menjadi satu susunan tanggapan pembeli yang dapat diselidiki anatara 

lain pilihan produk, pilihan merek, pilihan tempat pembelian, waktu 

pembelian, dan jumlah pembelian. 
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:197), Pembelian konsumen secara 

kuat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu dari budaya, sosial, 

pribadi, dan psikologi. 

 
Gambar 2.2 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2001:197) 

 

1. Faktor Budaya 

Budaya merupakan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan 

perilaku yang dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga dan 

intstitusi lainnya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas 

pada keinginan dan perilaku konsumen.  Seorang produsen harus 

selalu mencoba menemukan apakah ada pergeseran budaya agar 

dapat menemukan produk baru yang mungkin diinginkan oleh para 

konsumen.  
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Setiap kebudayaan mengandung sub kebudayaan yaitu sekelompok 

orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan 

situasi hidup yang sama. Sub kebudayaan meliputi 

kewarganegaraan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. 

Banyak sub kebudayaan yang membentuk segmen pasar penting, 

dan pemasar seringkali merancang produk dan program pemasaran 

disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

 

2. Faktor Sosial 

Faktor sosial dipengaruhi oleh: 

a. Kelompok, merupakan dua orang atau lebih yang berinteraksi 

untuk mencapai sasaran individu maupun bersama. 

b. Keluarga, merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan pengaruhya telah di teliti 

secara lanjut. 

c. Peran dan status, merupakan anggota berbagai kelompok-

keluarga, klub, dan organisasi. Posisi seseorang dalam kelompk 

dapat ditetapkan baik lewat peranannya maupun statusnya dalam 

organisasi tersebut. 

 

3. Faktor Pribadi 

Faktor pribadi dipengaruhi oleh: 

a. Umur dan Tahap Siklus-hidup 

Seseorang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama 

hidup mereka. Seperti makanan dan gaya hidup. Pembelian juga 
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dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga sesuai dengan 

kedewasaan anggotanya. 

b. Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

Seorang pemasar mencoba mengidentifikasi kelompok-kelompok 

pekerja yang memiliki minat yang rata-rata lebih tinggi pada produk 

dan jasa yang mereka hasilkan. 

c.  Situasi Ekonomi 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi piihan produk yang 

akaan dikonsumsinya pemasar barang yang peka terhadap 

pendapatan akan mengamati tren pendapatan, tabungan pribadi, dan 

tingkatan bunga. 

d. Gaya Hidup 

Merupakan pola kehidupan seseorang seperti yang diperlihatkan 

dalam kegiatan, minat, dan pendapat-pendapatnya. 

e. Kepribadian 

Karakteristik psikologi unik seseorang yang menghasilkan 

tanggapan-tanggapan relatif konsisten dan menetap terhadap 

lingkungannya.  

 

4. Faktor Psikologis 

Faktor Psikologis dipengaruhi oleh: 

a. Motivasi 

Merupakan suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk 

membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. 
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b. Persepsi  

Merupakan proses dimana seorang memilih, mengatur dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran 

yang berarti mengenai dunia 

c.  Pembelajaran  

Merupakan perubahan pada perilaku individu yang muncul dari  

pengalaman. 

d. Keyakinan dan sikap 

Merupakan pemikirian deskriptif, evaluasi, perasaan, dan 

kecenderungan seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. 

 

B. Produk (Product) 

Setiap perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen dengan menyediakan produk yang ada. Produk 

merupakan suatu sifat yang komplek baik dapat diraba maupun tidak 

dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhannya, Basu Swastha (1996:94). Selain itu menurut Philip Kotler 

(2000:69) produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Kotler dalam hal ini 

memberikan batasan produk adalah suatu yang dianggap memuaskan 

kebutuhan dan keinginan. produk dapat berupa suatu benda (object), rasa 

(service), kegiatan (acting), orang (person), tempat (place), organisasi 

dan gagasan dimana suatu prodak akan mempunyai nilai lebih dimata 
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konsumen, jika memiliki keunggulan dibanding dengan produk lain yang 

sejenis. 

 

Berdasarkan beberapa definisi produk diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada 

konsumen yang mencakup barang dan jasa yang terdapat didalamnya 

dengan tujuan memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Pada 

hakikatnya, seseorang membeli suatu produk bukan hanya ingin memiliki 

produk tersebut, tetapi karena manfaat yang ditimbulkannya, sehingga 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

Produk merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang paling 

mendasar, karena aktivitas pemasaran dimulai dari perencanaan produk 

atau jasa yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Perencanaan produk atau jasa yang baik merupakan faktor 

penentu keberhasilan bauran pemasaran secara keseluruhan. Sebab 

apabila produk atau jasa kurang diminati atau tidak dapat diterima oleh 

pembeli, maka kecil kemungkinannya dapat ditolong oleh bauran 

pemasaran lainnya, seperti: promosi yang gencar, saluran distribusi yang 

tangguh, ataupun kebijakan harga. Selama ada pilihan lain yang lebih 

baik, konsumen akan sulit dibujuk dengan iklan atau diiming-imingi oleh 

harga yang relatif rendah untuk membeli produk tersebut.   
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Menurut Basu Swastha dan irawan (2000:165), ada beberapa Klasifikasi 

Produk yang kita kenal, yaitu: 

1. Penggolongan Barang Berdasarkan Kepuasan Segera dan 

Kesejahteraan Konsumen Jangka Panjang 

a.  Barang yang bermafaat (salutary product) 

Yaitu barang yang mempunyai daya penarik randah tetapi dapat 

memberikan manfaat yang tinggi kepada konsumen dalam jangka 

panjang. (contoh: deterjen) 

b.  Barang yang kurang sempurna (deficient product) 

Yaitu barang yang tidak mempunyai daya penarik yang tinggi 

tetapi mempunyai kualitas yang bermanfaat. (contoh: obat-

obatan) 

c.  Barang yang menyenangkan (pleasing product) 

Yaitu barang yang dapat segera memberikan kepuasan tetapi 

dapat berakibat buruk bagi konsumen dalam jangka panjang. 

(contoh: rokok) 

d.  Barang yang sangat dibutuhkan (desirable product) 

Yaitu barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera 

dan sangat bermanfaat dalam jangka panjang (contoh: makanan 

yang bergizi). 

2. Penggolongan Barang Menurut Tujuan Pemakaiannya oleh si 

Pemakai 
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a.  Barang konsumsi 

Barang yang dibeli untuk dikonsumsikan, yang pembeliannya 

didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Dalam hal ini 

barang konsumsi dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: 

- Barang konvenien (convenience goods) 

Adalah barang yang mudah dipakai, membelinya dapat 

disembarang tempat, dan ada pada setiap waktu. Misalnya : 

rokok, sabun, dsb 

- Barang shopping (shopping  goods) 

Adalah barang yang harus dibeli dengan mencari dahulu dan 

didalam pembelian nya harus dipertimbangkan secara masak-

masak, misalnya dengan membandingkan mutu, harga, 

kemasan, dsb. Misalnya : tekstil dan perabot rumah tangga. 

- Barang spesial (speciality goods) 

Adalah barang yang mempunyai ciri khas, dan hanya dapat 

dibeli ditempat tertentu saja. Misalnya : pakaian pria/wanita 

yang hanya dapat diperoleh di rumah mode tertentu. 

b.  Barang industri 

Adalah barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk 

kepentingan dalam bidang industri. Dalam hal ini barang industri 

dibedakan menjadi lima golongan, yaitu: 

- Bahan baku 

Merupakan bahan pokok untuk membuat barang lain. 

Misalnya : minyak bumi untuk membuat bensin. 

- Komponen dan barang setengah jadi 
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Merupakan barang-barang yang sudah masuk dalam proses 

produksi dan diperlukan untuk melengkapi produk akhir. 

Misalnya : kain untuk membuat baju. 

- Perlengkapan operasi (operating supplies) 

Adalah barang yang digunakan untuk membantu lancarnya 

proses produksi maupun kegiatan-kegiatan lain dalam 

perusahaan. Misalnya : minyak pelumas untuk mesin-mesin. 

- Instalasi 

Yaitu alat produksi utama dalam sebuah pabrik/perusahaan 

yang dapat dipakai untuk jangka waktu lama. Misalnya : 

mesin penggilingan padi. 

- Peralatan ekstra 

Yaitu alat yang dipakai untuk membantu instalasi. Misal : 

forklift truck. 

 

Menurut Philip Kotler (2000:396), Pemasar mengklasifikiasikan produk 

berdasarkan ciri-cirinya, yaitu: daya tahan, wujud dan penggunaan 

(konsumen dan industri). Setiap jenis produk memiliki strategi bauran 

pemasaran yang sesuai. 

1. Berdasarkan daya tahan dan wujud  

Produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, menurut daya 

tahan dan wujudnya: 

- Barang yang tidak tahan lama, adalah barang berwujud yang 

biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 
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- Barang tahan lama, adalah barang berwujud yang biasanya 

tetap bertahan lama walaupun sudah digunakan beberapa kali. 

- Jasa, adalah produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan 

dan mudah habis. Akibatnya, produk ini memerlukan 

pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan kemampuan 

penyesuaian yang lebih tinggi. 

2. Klasifikasi Barang Konsumen 

Begitu banyak jenis produk yang dibeli konsumen dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kebisaan berbelanja, yaitu sebagai 

berikut: 

- Barang mudah, adalah barang-barang yang biasanya sering 

dibeli pelanggan dengan cepat dan dengan upaya yang sangat 

sedikit. 

- Barang toko, adalah barang-barang yang biasanya 

dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga dan gaya 

dalam proses pemilihan dan pembeliannya. 

- Barang khusus, adalah barang yang mempunyai cirri-ciri atau 

identifikasi merek yang unik dan karena itulah cukup banyak 

pembeli bersedia melakukan upaya pembelian yang khusus. 

- Barang yang tidak dicari, adalah barang yang tidak diketahui 

konsumen atau biasanya mereka tidak terpikir untuk membelinya. 

3. Klasifikasi Barang Industri 

Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan begaimana cara 

barang tersebut memasuki proses produksi dan kemahalan relatifnya, 

yaitu sebagai berikut: 
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- Bahan baku dan suku cadang, adalah barang-barang yang 

seluruhnya masuk ke produk produsen tersebut. 

- Barang modal, adalah barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan atau pengolahan produk jadi. 

- Pasokan dan layanan bisnis, adalah barang dan jasa berumur 

pendek memudahkan pengembangan atau pengolahan produk 

jadi. 

 

Menurut Philip Kotler (2000:36) Perencanaan apa yang akan ditawarkan 

ke pasar, pemasaran perlu berfikir melalui lima tingkat produk yaitu : 

1. Produk utama atau inti (core benefit), Adalah jasa atau manfaat 

dasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. 

2. Produk dasar (basic product), Adalah produk dasar yang mampu 

memenuhi fungsi produk yang paling dasar. 

3. Produk yang diharapkan (expected product), Suatu set atribut dan 

kondisi yang biasanya di harapkan dan disetujui pembeli ketika 

mereka membeli produk. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product), Yakni berbagai 

atribut produk yang di lengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan 

layanan, sehingga dapat memberikan manfaat kepuasaan bagi 

konsumen. 

5. Produk potensial (potential product), Yakni mencakup semua 

peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk 

tersebut dimasa depan. 
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Pada tingkat kelima terdapat produk potensial, yang mencakup semua 

peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk 

tersebut di masa depan. Jika produk yang ditingkatkan (augmented 

product) menggambarkan apa yang termasuk dalam produk tersebut saat 

ini, maka produk potensial menunjukkan evolusi yang mungkin terjadi. 

 

1. Atribut Produk 

Menurut Philip Kotler (2000:399) menyatakan bahwa  atribut produk 

adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang 

menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang diterapkan oleh pembeli. 

 

Menurut Hussein Umar (2000:131) pengembangan sebuah produk 

mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang 

akan diberikan produk itu. Manfaat-manfaat ini dikomunikasikan dan 

dipenuhi oleh atribut-atribut produk misalnya mutu, desain, merek, 

label dan kemasan. 

 

Buchari Alma (2004:139), Produk adalah seperangkat atribut yang 

berwujud maupun tidak berwujud termasuk didalamnya warna, harga, 

nama baik produk, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan 

pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh 

pembeli guna memuaskan kebutuhan dan keinginan”. 

 

Menurut Sanzo et al (dalam Fandos dan Flavian 2006:649) terdapat 2 

dimensi atribut produk yaitu atribut sentral atau atribut intrinsik 

adalah atribut-atribut spesifik untuk masing-masing produk yang akan 
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menghilang ketika produk dikonsumsi dan tidak dapat diubah tanpa 

mengubah sifat dari produk itu sendiri. Atribut ekstrinsik adalah 

aspek yang berhubungan dengan produk tetapi tidak menjadi 

bagiannya secara fisik. Atribut produk intrinsik terdiri dari kandungan 

gizi, tekstur, kelezatan, rasa, aroma, warna, bentuk dan atribut produk 

ekstrinsik yang terdiri dari desain, merek, label, harga, polusi 

terhadap lingkungan, bersih, dan kemasan. 

 

Dengan adanya atribut yang melekat pada suatu produk yang 

digunakan konsumen untuk menilai dan mengukur kesesuaian 

karakteristik produk dengan kebutuhan dan keinginan. Bagi 

perusahaan dengan mengetahui atribut–atribut apa saja yang bisa 

mempengaruhi keputusan pembelian maka dapat ditentukan strategi 

untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk agar lebih 

memuaskan konsumen. 

 

Definisi-definisi dari atribut produk di atas dapat disimpulkan bahwa 

atribut produk merupakan manfaat suatu produk, karakteristik 

pembeda produk, sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan pembeli. 

Namun dari definisi-definisi yang ada unsur-unsur dalam atribut 

produk sendiri berbeda-beda, mulai dari kualitas, manfaat, fitur, 

rancangan, keistimewaan, dan lainnya. Akan tetapi unsur-unsur 

tersebut dalam penelitian ini kita dapat simpulkan berdasarkan 

pengertian Sanzo yaitu harga, merek, kemasan, rasa, dan pelayanan. 
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a. Unsur Atribut Produk 

1). Harga 

Harga adalah sesuatu yang dirasakan oleh penjual bahwa itu 

cukup berharga dalam bentuk uang kepada pembeli (Philip 

Kotler, 2000:518). Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa 

produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya (Basu Swastha 

dan Irawan, 2000:241). 

 

Ada empat tujuan penetapan harga menurut Basu Swastha 

(2000:148) yaitu: 

 a.  Mencegah atau Mengurangi Persaingan 

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dunia bisnis, maka 

diperlukan aturan dan batasan-batasan dalam bersaing, salah 

satunya adalah dengan penetapan harga. Melalui kebijakan harga 

para pelaku usaha tidak akan menetapkan harga dengan 

seenaknya. Dengan demikian harga atas produk barang atau jasa 

yang memiliki kesamaan akan mempunyai harga yang sama 

ataupun jika berbeda hanyalah memiliki perbedaan yang sedikit.  

b.  Mempertahankan atau Memperbaiki Market Share 

Dengan adanya penetapan harga, maka market share dapat 

terjaga. Mempertahankan market share dapat dilakukan apabila 

kemampuan dan kapasitas produksi masih cukup longgar, selain 

itu kondisi keuangan harus benar-benar baik dan juga adanya 

kemampuan yang tinggi dalam bidang pemasaran. 
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c.  Mencapai Target Pengembalian Investasi 

Pada dasarnya penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah untuk memperoleh laba dan sekaligus untuk menutup 

biaya operasional. Harga yang telah ditentukan dimaksudkan 

untuk menutup investasi secara berangsur-angsur, di mana dana 

yang digunakan untuk mengembalikan investasi hanya bisa 

diambilkan dari laba perusahaan. Dengan adanya investasi 

tersebut diharapkan perusahaan dapat bertahan dan usaha akan 

bertambah besar. 

d.  Mencapai Laba Maksimal 

Harga ditetapkan atas dasar pertimbangan untung/rugi yang akan 

diderita oleh perusahaan. Dalam penetepan harga, perusahaan 

tentunya akan mengutamakan laba dan kemampuan atau daya beli 

konsumennya. Penetapan harga dengan pertimbangan laba yang 

bagus disertai daya beli masyarakat yang besar, maka akan 

mudahlah bagi pengusaha dalam memperoleh keuntungan yang 

maksimal. 

 

Menurut Staton (1998:87) indikator harga yaitu:  

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk  

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat  
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2). Merek 

Merek adalah semua nama, istilah, tanda, simbol, desain atau 

kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

produk dari satu penjual untuk membedakannya dengan produk 

pesaing. Menurut Philip Kotler (2000:404), menyatakan bahwa: 

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan dan jasa.” 

 

Adapun pengertian merek menurut Djaslim Saladin (2003:84), 

menyatakan bahwa: “Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, 

lambang atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau 

sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang 

atau jasa dari produk pesaing.” 

 

Menurut Philip Kotler (2000:404) ada enam pengertian yang 

dapat disampaikan melalui suatu merek : 

1. Atribut 

Sebuah merek menyampaikan atrribut-atribut tertentu. 

2. Manfaat 

Ada manfaat yang bisa diambil dari merek tersebut yang akan 

dikembangkan menjadi manfaat fungsional atau emosional. 
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3. Nilai 

Merek menunjukan nilai produsen. 

4. Budaya 

 Merek menunjukan budaya tertentu. 

5. Kepribadian  

Merek mencerminkan kepribadian tertentu. Jika merek 

merupakan orang, binatang, atau suatu obyek. 

6. Pemakai 

Merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau yang 

menggunakan produk tersebut. 

 

Menurut Djaslim Saladin (2003:84) ada empat bagian  merek : 

1.  Nama merek (brand name), adalah sebagian dari merek dan 

yang dapat diucapkan. 

2.  Tanda merek (brand sign), adalah sebagian dari merek yang 

dapat dikenal namun tidak dapat diucapkan, seperti misalnya 

lambang, desain, huruf, atau warna khusus. 

3. Tanda merek dagang (trade mark), adalah merek atau 

sebagian dari merek yang dilindungi oleh hokum karena 

kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. 

Tanda dagang ini melindungi penjualan dengan hak istimewanya 

untuk menggunakan nama merek dan atau tanda merek. 

4. Hak cipta  (Copyright), adalah hak istimewa yang dilindungi 

oleh Undang-Undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan 

menjual karya tulis, karya musik atau karya seni. 
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Menurut (Soehadi (2005:147), kekuatan suatu merek (brand 

equity) dapat diukur berdasarkan, yaitu: 

1. Leadership: kemampuan untuk mempengaruhi pasar, baik 

harga maupun atribut non-harga. 

2. Stability: kemampuan untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan. 

3. Market: kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau 

distributor. 

4. Internationality: kemampuan merek untuk keluar dari area 

geografisnya atau masuk ke negara atau daerah lain. 

5. Trend: merek menjadi semakin penting dalam industri. 

6. Support: besarnya dana yang dikeluarkan untuk 

mengkomunikasikan merek. 

7.  Protection: merek tersebut mempunyai legalitas.  

 

3). Kemasan 

Kemasan adalah segala kegiatan merancang dan memproduksi 

wadah atau bungkus suatu produk Djaslim Saladin (2003:87). 

Menurut Djaslim Saladin (2003:87)  Wadah atau bungkus tersebut 

terdiri dari 3 (tiga) tingkat bahan yaitu : 

1. Kemasan dasar (primary package), yaitu bungkus langsung 

dari suatu produk. 

2. Kemasan tambahan (secondary package), yaitu bahan yang 

melindungi kemasan dasar dan dibuang bila produk tersebut akan 

digunakan. 
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3. Kemasan pengirim (shipping package), yaitu setiap kemasan 

yang diperlukan waktu penyimpanan, pengangkutan 

diidentifikasi. 

 

Namun arti pemberian kemasan lebih mampu menciptakan daya 

tarik konsumen terhadap produk tersebut. Kemasan dibuat untuk 

berbagai fungsi yakni disamping berfungsi sebagai wadah/tempat 

juga memiliki fungsi lain yang penting dalam pengawetan bahan. 

Dengan adanya kemasan, dapat membantu mencegah atau 

mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan. Jadi pada umumnya 

kemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan 

sehingga mempunyai bentuk yang memudahkan dalam 

penyimpanan, pengangkutan dan pendistribusian dari produsen 

ketangan konsumen serta dapat memberikan perlindungan 

terhadap mutu produk yang dikandungnya sekaligus melindungi 

bahan dan barang didalamnya terhadap kontaminasi dari luar. 

 

Kemasan merupakan bagian formal dari produk, yang meliputi 

packaging, features, brand name, styling, dan quality. Ciri-ciri 

dari kemasan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 

konsumen, karena konsumen akan mencari kesesuaian antara 

bentuk, materi pembungkus, warna desain pembungkus, dan 

sebagainya dengan seleranya. Konsumen akan memperoleh 

manfaat fungsional dan emosional dari kemasan tersebut. 
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Menurut Buchari Alma (2004:168) ada tujuh arti 

kemasan/pembungkus bagi pembeli antara lain: 

1. Dengan adanya pembungkus barang-barang akan tetap bersih 

dan praktis untuk dibawa ke rumah, tahan lama, dan mudah 

disimpan. 

2.   Dengan pembungkus berarti timbangan didalamnya benar. 

3. Pembungkus menunjukkan kualitas barang dan kadang-kadang 

menerangkan isi yang dibungkus. 

4. Dengan adanya pembungkus, pembeli dapat membeli dengan 

jumlah yang cukup (diperlukan). 

5. Sering pembungkus yang isinya telah habis terpakai masih 

dapat digunakan untuk menyimpan barang lain. 

6. Pembungkus yang memberi informasi akan memberi dorongan 

pada pembeli untuk membaca terlebih dahulu dan sambil berfikir 

untuk membelinya. 

7. Pembungkus dapat menimbulkan harga diri bagi yang 

membawanya. 

 

Menurut Buchari Alma (2004:160), disamping menguntungkan 

konsumen maka bagi produsen pembungkus juga bertujuan untuk: 

1. Melindungi barang-barang yang dibungkusnya sewaktu barang-

barang    tersebut bergerak melalui proses marketing. 

2. Memudahkan bagi para pedagang eceran untuk membagi-bagi 

atau memisahkan barang tersebut. 
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3. Untuk mempertinggi nilai isinya dengan daya tarik yang 

ditimbulkan oleh pembungkus, sehingga menimbulkan ciri-ciri 

khas produk tersebut. 

4. Untuk identifikasi, mudah dikenal, karena adanya label/merek 

yang tertera pada pembungkus. 

5. Pembungkus dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena 

membawa berita atau catatan mengenai produk tersebut. 

6. Pembungkus sebagai salesman diam, seperti supermarket. 

Disini para pembeli tidak dilayani oleh salesman tetapi pembeli 

cukup mengetahui dan memilih barangnya sendiri dengan 

membaca label pada pembungkus.  

 

Menurut Christine S. Cenadi (1998) konsep dari kemasan yaitu : 

1.  Daya tarik visual (estetika) 

Daya tarik visual mengacu pada penampilan kemasan yang 

mencakup unsur-unsur grafis yang. Semua unsur grafis tersebut 

dikombinasikan untuk menciptakan suatu kesan untuk 

memberikan daya tarik visual secara optimal. Daya tarik visual 

sendiri berhubungan dengan faktor emosi dan psikologis yang 

terletak pada bawah sadar manusia. Sebuah desain yang baik 

harus mampu mempengaruhi konsumen untuk memberikan 

respons positif tanpa disadarinya. 

2. Daya tarik praktis (fungsional) 

Daya tarik praktis merupakan efektivitas dan efisiensi suatu 

kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor. 
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Misalnya, untuk kemudahan penyimpanan atau pemajangan 

produk. Beberapa daya tarik praktis lainnya yang perlu 

dipertimbangkan antara lain : 

- Dapat melindungi produk 

- Mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan 

- Porsi yang sesuai untuk produk makanan/minuman 

- Dapat digunakan kembali (reusable) 

- Mudah dibawa, dijinjing atau dipegang 

- Memudahkan pemakai untuk menghabiskan isinya dan mengisi 

kembali dengan jenis produk yang dapat diisi ulang (refill). 

 

4). Rasa 

Rasa dalam penelitian ini merupakan salah satu pembentuk faktor 

atribut produk intrinsik. Artinya bahwa dalam memilih produk 

makanan, konsumen sangat memperhatikan pilihan rasa yang 

ditawarkan, pilihan rasa yang ditawarkan mampu menarik minat 

konsumen untuk membeli produk yang di tawarkan, karena 

atribut rasa berkaitan dengan pilihan rasa yang ditawarkan berasal 

dari bahan yang alami dan juga menggunakan proses pengolahan 

yang berbeda dan higienis sehingga  menghasilkan produk yang 

berbeda sehingga konsumen merasa penting untuk 

memperhatikan atribut rasa dalam membeli produk yang 

ditawarkan. 

 

Aroma yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsi produk 

mampu menarik minat konsumen untuk membeli produk J.CO 
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Donuts & Coffee, karena atribut aroma berkaitan dengan 

kesesuaian aroma yang dihasilkan produk dengan bahan baku 

yang digunakan untuk memproduksi produk yang ditawarkan. 

Sehingga konsumen merasa lebih yakin bahwa produk tersebut 

menggunakan bahan baku yang alami karena menghasilkan aroma 

atau rasa yang sesuai dengan bahan baku yang digunakan. 

Menurut Fandos dan Flavian (2006:654) yang menganalisis 

aroma yang disukai sebagai atribut yang membentuk atribut 

produk intrinsik karena aroma atau rasa dapat diidentifikasi ketika 

produk akan dan setelah dikonsumsi. aroma dan rasa sangat erat 

kaitannya dengan selera konsumen, sehingga pilihan rasa yang 

ditawarkan menjadi pertimbangan konsumen karena tidak semua 

rasa yang di tawarkan sesuai dengan selera konsumen.  

 

Rasa suatu makanan dan minuman tentu saja akan berpengaruh 

oleh kualitas makanan yang disajikan. Kualitas makanan sangat 

dipengaruhi oleh penampilan, rasa, aroma, tekstur, suhu pada saat 

dihidangkan, warna makanan, dan karakter makanan. Kualitas 

makanan sangat mempengaruhi kepuasan dari pada tamu yang 

menikmati makanan yang disajikan.  

 

Menurut Pauli (1979:11)  Rasa merupakan bagian dari Kualitas 

makanan, yaitu sejenis pelayanan yang berupa makanan yang 

dapat memuaskan konsumen yang dapat diukur oleh indikator: 

a. Presentation, merupakan cara penyajian makanan dan 

minuman yang disajikan 
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b. Taste and flavor, merupakan citarasa dan aroma makanan dan 

minuman yang disajikan 

c. Texture, merupakan tekstur dari makanan dan minuman yang 

disajikan 

d. Temperature, merupakan suhu dari makanan dan minuman 

yang disajikan 

e. Color of Food, merupakan warna dari makanan dan minuman 

yang disajikan 

f. Character of Food, merupakan karakter dari makanan dan 

minuman yang disajikan 

 

5). Pelayanan 

Menurut Philip Kotler (2000:45) pelayanan merupakan penunjang 

pemasaran produk dan sekaligus dapat dilihat sebagai pusat 

keseluruhan paket untuk masing-masing produk tersebut 

memenuhi selera konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

apabila pelayanan terhadap konsumen tidak atau kurang 

memuaskan maka konsumen akan merasa kecewa dan 

kemungkinan akan berpindah kepada produk lain yang 

memberikan pelayanan lebih baik.  

 

Pelayanan dititik beratkan pada cara melayani pelanggan, service 

atau jasa yang diberikan serta kemudahan yang diberikan 

sehubungan dengan jual beli barang. Penerapan pelayanan yang 

baik dengan sendirinya akan mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaan. Pemikiran ini dilandasi konsep pemasaran yang 
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menekankan bahwa kunci keberhasilan kegiatan pemasaran 

adalah kepuasan pelanggan. Usaha untuk memasarkan dan 

melayani pelanggan menjadi hal yang paling menonjol bila suatu 

usaha ingin berkembang dan mendapatkan respon positif dari 

pelanggan 

 

Menurut Zeithaml dan Berry (1990:26) dan Lovelock (2002) 

konsep service quality terdiri dari lima dimensi, yaitu : 

1. Tangible Adalah penampilan personil atau karyawan 

2. Reliability. Adalah kemampuan untuk melakukan pelayanan 

yang  dijanjikan secara akurat dan terpercaya, cara kerja yang 

dapat  diandalkan secara konsisten. 

3. Responsiveness. Adalah kesediaan untuk membantu konsumen 

dan menyediakan layanan yang diinginkan. 

4. Assurance. Adalah pengetahuan, kompetensi dan kebaikan 

karyawan  untuk menginspirasikan kepercayaan dan 

keyakinan pelanggan. 

5. Emphaty. Adalah perhatian individu dari perusahaan kepada 

pelanggannya seperti kepekaan dan mudah dihubungi sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 
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C. Keputusan Pembelian Konsumen 

 

1.  Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Proses pengambilan keputusan pembelian produk dapat digambarkan 

dalam bentuk proses kegiatan pembelian dengan tahapan berikut: 

 
Gambar 2.3 

Tahap-Tahap Keputusan Pembelian 

 

   

  

 

 

    (Sumber: Basu Swasta dan T Hani Handoko, 2000) 

 

Basu Swasta dan T Hani Handoko (2000:15), Proses pembelian dimulai 

ketika pembeli mengenal suatu masalah atau kebutuhan. Pengenalan 

kebutuhan ini ditunjukan untuk mengetahui adanya kebutuhan dan 

keinginan yang belum terpenuhi dan terpuaskan. Jika kebutuhan 

tersebut diketahui, maka konsumen akan segera memahami adanya 

kebutuhan yang belum segera dipenuhi atau masih bisa ditunda 

pemenuhannya, serta kebutuhan yang sama-sama harus segera 

dipenuhi. Tahap-tahapkeputusan pembelian konsumen adalah sebagai 

berikut:  

a. Pengenalan masalah  

Pengenalan masalah adalah suatu proses yang komplek yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Proses ini melibatkan secara bersama-sama banyak variabel-

variabel termasuk pengamatan, proses belajar, sikap, karakteristik 

kepribadian dan macam-macam kelompok sosial dan referensi 

yang mempengaruhinya. 

2. Proses pengenalan masalah merupakan suatu proses yang 

lebih kompleks dari penganalisaan motivasi. Walaupun proses 

tersebut melibatkan motif-motif pembelian, tetapi selain itu juga 

melibatkan sikap, konsep diri dan pengaruh-pengaruh lain, dan 

3. Proses ini melibatkan juga proses perbandingan dan 

pembobotan yang kompleks terhadap macam-macam kebutuhan 

yang relatif panjang, sikap tentang bagaimana menggunakan 

sumber keuangan yang terbatas untuk berbagai alternatif 

pembelian, dan sikap tentang kulalitatif dari kebutuhan yang 

harus dipuaskan.  

b. Pencarian Informasi 

Seseorang yang tergerak oleh stimulus akan berusaha mencari 

lebih banyak informasi yang telibat dalam pencarian akan 

kebutuhan. Pencarian merupakan aktivitas termotivasi dari 

pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan dan perolehan 

informasi dan lingkungan. Sumber informasi konsumen terdiri 

atas empat kelompok, yaitu: 

1. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, kenalan 

2. Sumber komersial meliputi iklan, tenaga penjual, pedagang 

perantara, pengemasan 
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3. Sumber umum meliputi media massa, organisasi rating 

konsumen 

4. Sumber pengalaman meliputi penanganan, pemeriksaan, 

penggunaan produk   

c.   Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif merupakan proses dimana suatu alternatif 

pilihan disesuaikan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan 

consume. Konsep dasar dalam proses evaluasi konsumen terdiri 

atas empat macam: 

1. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan 

2. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk 

3. Konsumen memamndang setiap produk sebagai kumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan manfaat yang dicari dalam memuaskan kebutuhan 

4. Konsumen mempunyai sifat yang berbeda-beda dalam 

memandang atribut-atribut yang di anggap relevan dan penting. 

Konsumen akan memberikan perhatian besar pada atribut yang 

memberikan manfaat yang dicarinya.  

d.   Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli di sisni merupakan proses dalam 

pembelian yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap di muka 

dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah 

membeli atau tidak. Konsumen mungkin juga akan membentuk 

suatu maksud membeli dan cenderung membeli merek yang di 

sukainya. Namun, ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan 
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keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan faktor-faktor 

situasional yang tidak terduga. Bila konsumen menentukan 

keputusan untuk membeli konsumen akan menjumpai keputusan 

yang harus di ambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, 

kuantitas, waktu pembelian, dan cara pembayarannya.  

e.   Perilaku Setelah Pembelian 

Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan 

berlajut hingga pasca pembelian. Setelah pembelian produk 

terjadi, konsumen akan mengalami suatu tingkatan kepuasan atau 

tidak kepuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan pembeli dengan 

produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Konsumen 

yang merasa puas akan memperlihatkan peluang membeli yang 

lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. Konsumen yang 

merasa puas akan cenderung mengatakan sesuatu yang serba baik 

tentang produk yang bersangkut pada orang lain. Apabila 

konsumen dalam melakukan pembelian tidak merasa puas dengan 

produk yang telah dibelinya ada dua kemungkinan yang akan 

dilakukan oleh konsumen. Pertama, dengan meninggalkan atau 

konsumen tidak mau melakukan pembelian ulang. Kedua, untuk 

menguatkan pendiriannya mengapa ia memilih produk itu 

sehingga ketidakpuasan tersebut dapat dikurangi.  
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D. Penelitian Terdahulu 

 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Terkait Dengan Penelitian Yang 

Dilakukan 

 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Ria Meta 

Suryani 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rd. 

Drian 

Astriyen

di (2010) 

Analisa Pengaruh 

Atribut Produk Pada 

Keputusan 

Pembelian Merek 

Rokok Sampoerna 

Mild di Desa Beji 

Kecamatan Junrejo 

Kota Batu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Anlene 

Rendah Laktosa 

pada PT. Fontera 

Onterra Brands 

Indonesia Cabang 

Bandung 

 

Untuk menganalisis 

apakah ada pengaruh 

yang signifikan 

antara kualitas 

produk, label dan 

citra produk terhadap 

keputusan pembelian 

rokok Sampoerna 

Mild di Desa Beji 

Kecamatan Junrejo 

Kota Batu  

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui 

apakah ada korelasi 

antara atribut produk 

dengan keputusan 

pembelian produk 

susu Anlene di PT. 

Fontera Onterra 

Brands Indonesia 

Analisis 

regresi 

logistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa 

Koefisiensi 

Korelasi  

Hasil pengujian 

dapat membuktikan 

variabel atribut 

produk yaitu  

kualitas produk, 

label dan citra 

produk mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian rokok 

Sampoerna Mild di 

Desa Beji 

Kecamatan Junrejo 

Kota Batu. 

 

Pada uji hipotesis 

uji t hubungan 

antara atribut 

produk dan 

keputusan 

pembelian  susu 

Anlene di PT. 

Fontera Onterra 

Brands Indonesia 

memiliki hubungan 

yang signifikan. 

Didapat pula 

koefisiensi 

Determinasi 

sebesar 47,54% 

untuk atribut 

produk dan sisanya 

52,46% 

 Adalah variabel-

variabel lain di luar 

atribut produk yang 

mempengaruhi 

pembelian produk 

susu Anlene di PT. 

Fontera Onterra 

Brands Indonesia 

cabang Bandung. 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Dalam 

penelitian memfokuskan faktor atribut produk yang ditetapkan, variabel 
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nya adalah harga (X1), merek (X2), kemasan (X3), rasa (X4), pelayanan 

(X5), terhadap keputusan pembelian (Y) dengan menggunakan metode 

penelitian explanatory research. 

  

E. Kerangka Penelitian 

Suatu produk memiliki salah satu unsur utamanya yaitu atribut produk. 

Atribut produk merupakan pengembangan suatu produk atau jasa 

melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Manfaat ini 

dikomunikasikan dan diserahkan dalam atribut produk seperti harga, 

merek, kemasan, rasa, dan pelayanan. Atribut produk merupakan salah 

satu alat pesaing utama perusahaan dalam memasarkan produknya. 

Atribut produk juga menjadi unsur-unsur yang penting sebagai dasar 

keputusan konsumen dalam membeli suatu barang. Harga, merek, 

kemasan, rasa dan pelayanan masing-masing memiliki pengaruh 

terhadap konsumen dalam keputusan pembelian. 

 

Harga merupakan suatu nilai yang dinyatakan dalam mata uang atau 

sejumlah pengorbanan yang dapat diartikan sebagai harga beli yang 

berlaku bagi konsumen. Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar 

persepsi konsumen. Karena tingkatan harga seringkali dianggap dapat 

mencerminkan kualias dari barang dagangan dan pelayanan yang 

diberikan. Sehingga pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumen 

untuk menentukan pilihannya untuk membeli suatu barang tertentu. 

 

Merek  Sebuah nama merek sering merupakan satu-satunya ciri yang 

membedakan sebuah produk. Tanpa nama merek, sebuah perusahaan tidak 



 

44 

 

dapat mengidentifikasi produk-produknya. Bagi para konsumen, nama 

merek merupakan suatu yang mendasar produk itu sendiri. Pemberian 

merek memberikan manfaat bagi pembeli maupun penjual. Merek 

membantu para pembeli untuk mengidentifikasi produk-produk tertentu 

yang mereka sukai atau tidak mereka sukai, yang pada gilirannya akan 

membantu pembelian produk-produk yang memenuhi kebutuhan mereka 

akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk membeli produk tersebut. 

Sebuah merek juga membantu para pembeli dalam mengevaluasi, terutama 

ketika mereka tidak mampu menilai ciri-ciri sebuah produk. Dengan 

demikian merek dapat melambangkan tingkat mutu tertentu bagi pembeli, 

dan sebaliknya orang tersebut mengijinkan persepsi mutu mewakili mutu 

produk. 

 

Kemasan adalah merupakan wadah atau tempat yang dijadikan 

pembungkus dari suatu produk. Kemasan sebagai media komunikasi 

yang melekat langsung pada produknya, maka kemasan dituntut untuk 

menarik secara visual, informatif, dan handal secara fisik. Untuk 

menjawab tuntutan tersebut, sebuah kemasan tentu saja harus 

direncanakan dan ditangani secara sungguh-sungguh. Sedikit cela 

dalam sebuah kemasan dapat mempengaruhi penjualan produk yang 

bersangkutan. Apalagi bila konsumen cukup jeli memperhatikan 

kemasan produk tersebut. Sebuah kemasan merupakan bagian dari 

strategi pemasaran sebuah produk, sehingga peranan kemasan tidak 

bisa diabaikan begitu saja. 
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Rasa adalah suatu nilai yang terkandung dalam produk yang langsung 

dapat dinikmati oleh konsumen dan memberikan nilai tersendiri dari 

suatu produk. Rasa merupakan faktor penentu daya terima konsumen 

terhadap produk pangan. Faktor rasa memegang peranan penting dalam 

pemilihan produk oleh konsumen. Rasa merupakan respon lidah 

terhadap rangsangan yang diberikan oleh suatu makanan. Penginderaan 

rasa terbagi dalam 4 rasa, yaitu manis, asin, pahit, dan asam. Konsumen 

akan memutuskan menerima atau menolak produk makanan dengan 

empat rasa tersebut. 

 

Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Pelayanan juga dapat 

diartikan sebagai aktifitas, manfaat, kepuasan dari suatu yang 

ditawarkan dalam penjualan. Para pengusaha harus dapat menyesuaikan 

jenis layanan yang ditawarkan dengan harga yang ditetapkan. Toko 

yang menetapkan harga jual diatas harga pasar harus memberikan 

pelayanan yang benar-benar sesuai dengan harga yang dibayarkan 

konsumen. 

 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis atribut produk. yang 

mempengaruhi konsumen untuk berminat membeli J.CO Donuts & 

Coffee. Orang melakukan transaksi menunjang untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan. Untuk menjelaskan jalan pemikiran  ini 

adalah kerangka pemikiran yang disusun  dibawah ini: 
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         Gambar 2.4 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Istilah hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya “dibawah” dan 

“thesa” yang artinya “kebenaran”. Hipotesis adalah suatu jawaban 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai tabulasi melalui 

data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 2002:64). 

 

Selanjutnya hipotesis akan diterima apabila penelitian atau data 

menggambarkan pernyataan itu, dan hipotesis akan ditolak apabila 

kenyataan menyangkalnya.  

 

Perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Ho : Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

Ha : Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

2. Ho : Merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

Proses Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

 

Harga (X1) 

 
Merek (X2) 

Kemasan (X3) 

Rasa (X4) 

Pelayanan (X5) 

Atribut Produk 

(X) 
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Ha : Merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

3. Ho : Kemasan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

Ha : Kemasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

4. Ho : Rasa tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

Ha : Rasa berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

5. Ho : Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

Ha : Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

J.CO Donuts & Coffee di Bandar Lampung. 

6. Ho : Harga, Merek, Kemasan, Rasa, Pelayanan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian J.CO Donuts & Coffee di 

Bandar Lampung. 

Ha : Harga, Merek, Kemasan, Rasa, Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian J.CO Donuts & Coffee di 

Bandar Lampung. 


