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ABSTRACT

THE EFFECT OF FUJIFILM CAMERA PRODUCT ATTRIBUTES ON
CUSTOMER SATISFACTION THAT IS EDUCATED BY CONSUMER

PERSONALITY
(Studies in the Photography Community in Bandar Lampung)

By

Niken Puspita Putri

This study aims to determine and analyze the effect of Fujifilm's camera product
attributes on customer satisfaction which is mediated by the personality of
consumers in the photography community in Bandar Lampung. This type of
research used exploratory research, using the cluster sampling method for
sampling using a questionnaire as an instrument to retrieve data from 60
respondents of the photography community in Bandar Lampung. The analysis
technique uses the Partial Least Square (PLS) approach which is assisted by the
smartPLS program m.3. The results obtained show that there is a significant effect
between product attributes on consumer personality. Furthermore, there is a
significant influence between product attributes on consumer personality. There is
a significant influence between consumer personality on consumer satisfaction.
Furthermore, there is a significant influence between product attributes on
customer satisfaction mediated by consumer personality.

Keywords: Product Attributes, Consumer Satisfaction and Consumer
Personality



ABSTRAK

PENGARUH ATRIBUT PRODUK KAMERA FUJIFILM TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN YANG DIMEDIASI OLEH KEPRIBADIAN

KONSUMEN
(Studi pada Komunitas Fotografi  di Bandar Lampung)

Oleh

Niken Puspita Putri

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh atribut produk
kamera Fujifilm terhadap kepuasan konsumen yang dimediasi oleh kepribadian
konsumen pada komunitas fotografi di Bandar Lampung. Jenis penelitian yang
digunakan explantory research, dengan menggunakan metode cluster sampling
untuk pengambilan sampel menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk
mengambil data dari 60 orang responden komunitas fotografi di Bandar
Lampung. Teknik analisis menggunakan pendekatan Partial Least   Square
(PLS) yang dibantu oleh program smartPLS m.3. Hasil yang didapat
menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara atribut produk
terhadap kepribadian konsumen. Selanjutnya, terdapat pengaruh signifikan
antara atribut produk terhadap kepribadian konsumen. Terdapat pengaruh
signifikan antara kepribadian konsumen terhadap kepuasan konsumen.
Selanjutnya terdapat pengaruh signifikan antara atribut produk terhadap kepuasan
konsumen yang dimediasi kepribadian konsumen.

Kata Kunci: Atribut Produk, Kepuasan Konsumen dan Kepribadian
Konsumen
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat kondisi perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, berdampak

semakin tingginya persaingan memperebutkan pasar pada dunia usaha saat ini.

Perusahaan-perusahaan yang ingin berhasil dalam persaingan harus memiliki

strategi perusahaan yang dapat memahami perilaku konsumen. Perusahaan yang

baik memahami betul siapa konsumennya dan bagaimana memperlakukan

konsumen. Pemahaman mengenai siapa konsumennya akan menuntun para

pengusaha berhasil memenangkan persaingan dunia usaha terutama di bidang

teknologi.

Di Indonesia sekarang marak sekali teknologi digital, salah satunya pada bidang

fotografi. Dahulu, untuk foto atau pengambilan gambar, manusia menggunakan

kamera analog/manual dan film seluloid. Namun, sejalan dengan perkembangan

teknologi modern, kamera analog secara perlahan tergantikan dengan kamera

digital. Sebelumnya, dengan kamera analog, hasil fotonya baru bisa dilihat setelah

dicetak. Berbeda dengan sekarang, dengan kamera digital kita dapat melihat

preview hasil pengambilan gambar sebelum mencetaknya pada media kertas atau

kanvas. Suatu kemudahan dalam menggunakan kamera digital dalam pengambilan

gambar dan tidak dibutuhkannya film seluloid untuk merekam obyek yang akan di

foto, menjadikan kamera digital banyak diminati untuk saat ini. Ditanamkannya

sensor digital di dalam body kamera dan juga memory card untuk media
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penyimpanan gambarnya, sangat membantu seorang fotografer untuk mengambil

dan menyimpan gambar yang telah diambil.

Menurut Kotler (2004) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang

didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang

diinginkan dengan pihak lain. Di Indonesia, banyak merek kamera mirrorless

yang bersaing di pasar. Seperti misalnya Fujifilm, Olympus, Sony, Panasonic,

Nikon, Canon. Tetapi yang banyak menarik perhatian konsumen kamera mirroless

yaitu Fujifilm dan Olympus. Fujifilm dan Olympus berada pada peringkat

teratas dari kamera mirrorless terbaik di pasaran. Selain kualitas yang baik,

harga Fujifilm termasuk yang lebih terjangkau dibanding mirrorless lainnya

(smartwebdigital.com:2014).

Fujifilm juga sedang menjadi trendsetter di kalangan remaja maupun tua, hal itu

pun terbukti dari perubahan kamera Fujifilm yang setiap tahunnya mengalami

perubahan dari segi atribut, kamera Fujifilm juga sangat mudah untuk

memindahkan hasil foto ke handphone secara praktis dengan menggunakan wifi

dikamera, sehingga makin meningkat pengguna kamera Fujifilm dan terbukti

dengan mudahnya ditemukan para pengguna kamera Fujifilm.

Tabel 1.1 Peringkat Kamera Mirrorless
Gambar Type Kamera Ukuran Sensor ISO Harga

Panasonic Lumix GH5 Micro Four Thirds 200-25600 34,5
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Gambar Type Kamera Ukuran Sensor ISO Harga

Fujifilm X-T2 APS-C 200 -12800 25,3

Canon EOS M5 APS-C 100-25600 17,3

Samsung NX3000 APS-C 100-25600 10,4

Sony Alpha A6000 APS-C 100-25600 8,6

Fujifilm X-A2 APS-C 200-6400 7,9

Sumber : google image

Konsumen sekarang lebih pintar untuk memilih kamera yang ada diperusahaan-

perusahaan tersebut, konsumen juga sekarang banyak yang mempunyai berbagai

kamera yang canggih dengan harga yang tidak terlalu mahal dan kualitas yang

sudah sangat bagus, perusahaan sendiri pun cukup baik untuk memancing para

konsumen dan memahami bener kualitas produk yang mereka pasarkan.

Perbandingan antara produk camera DSLR (Digital Single Lens Reflex) dan

Mirrorless juga membuat konsumen cukup tertarik dalam berpindahnya produk

pemakaian kamera, konsumen memiliki daya tarik tersendiri untuk memilih

produk yang mereka gemari. Banyak perusahaan kamera yang menjual berbagai
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macam kamera contohnya saja yang sedang menjadi trendsetter dikalangan muda

sampai dengan kalangan tua yaitu fujifilm mirrorless. Perbedaan paling utama

antara mirrorless camera dan DSLR adalah kaca (mirror) atau pentaprisma yang

tertanam di body. Di kamera DSLR, kaca ini fungsinya memantulkan cahaya dari

lensa ke lubang intip atau view finder. Hal ini membuat pengguna bisa melihat

image sebelum mengambil gambar. Saat pengguna menekan shutter, mirror ini

akan flip-up agar cahaya menembak image sensor. Berikut ini adalah ilustrasi

gambar dari bagan kamera DSLR dan mirrorless.

Gambar 1.2 Ilustrasi Bagan Kamera DSLR dan Mirrorless
(Sumber : rumorkamera, 2013)

Salah satu keunggulan kamera mirrorless menghilangkan mirror atau

pentaprisma. Akibatnya body kamera lebih kecil dibandingkan DSLR. Live View

nya menyatu dengan layar LCD, seperti yang ada di kamera saku. Dengan

ukurannya yang kecil, ringan membuat kamera ini mudah untuk digunakan dan

kualitasnya sangat bagus untuk photografi. Keuntungan yang paling menonjol

adalah kamera ini lebih cepat mengambil gambar dibanding DSLR. Hal itu

dikarenakan pantulan gambar langsung mengenai sensor tanpa melalui

cermin/pentaprisma terlebih dulu dan masalah fokus pun sangat cepat.
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Namun sejak dimunculkannya kamera mirrorless, banyak orang menganggap

bahwa jalan tengah ideal sudah mulai terlihat arahnya. Kamera mirroless memiliki

karakteristik sebagai berikut:

1. Ukuran relatif lebih kecil dan ringkas

2. Jauh lebih ringan

3. Kualitasnya hasil fotonya tidak jauh berbeda dari DSLR

4. Ukuran sensornya setara DSLR kelas menengah

5. Memiliki opsi mengganti lensa

6. Untuk harga tidak semahal kamera DSLR

Pada perkembangan jaman yang sangat canggih ini banyak negara lain

mengeluarkan dan menawarkan kamera yang berbagai macam ragam seperti harga

yang terlalu tinggi sehingga susah untuk di beli atau di dapatkan, dan sekarang

kamera fujifilm yang berasal dari jepang ini mengeluarkan fitur terbaru yaitu

fujifilm mirrorless dengan design yang unik berbagai macam atribut yang sangat

memikat hati konsumen, hargnya pun sangat mudah dijangkau dibandingkan

dengan kamera lainnya. Fujifilm menghasilkan kualitas foto yang terbaik

kosnumen pun akan puas dengan hasil foto dari fujfilm dan kamera mirrorless

Fujifilm kini sedang menjadi trendsetter semua kalangan muda dan tua.

Segala unsur yang berada di kamera sangat mudah untuk digunakan sehingga

konsumen akan lebih tertarik untuk menggunakan kamera Fujifilm karna

kemasannya yang beragam dan unik adapun garansinya yang sudah sesuai dengan

keinginan para konsumen disertai reparasi atau perbaikan kamera jika ada

kerusakan. Kamera Fujifilm memiliki ciri khas yang sangat menarik perhatian

konsumen dan memberikan kepuasan untuk setiap pengguna kamera Fujifilm XA-
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2, dengan adanya perkembangan objek wisata dan café yang sekarang sangat

pesat mereka harus bisa sekreatif mungkin untuk membuat desain yang menarik

untuk para konsumen, sehingga para konsumen bisa mengabadikan momen-

momen tersebut dengan hasil yang terbaik untuk bisa upload ke media sosial,

karena sikap konsumen cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap

produk. Seseorang ingin menggunakan kamera dengan banyak fungsi kegiatan

fisik yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan,

menggunakan, atau mengabaikan, sehingga sikap konsumen ingin terus

mengabadikan momen yang terbaik.

Kehadiran kamera pada smartphone saat ini terus berkembang. Beberapa ponsel

malah mengeluarkan kamera dengan resolusi tinggi, dan membuat hasilnya tidak

berbeda jauh dengan hasil kamera DSLR atau kamera mirrorless.

Menurut President Director Sony Indonesia, Kazuteru Makiyama, terdapat

perbedaan kamera ponsel dan mirrorless, seperti beberapa produk hasil

perusahaan. Ia menyatakan, kamera non ponsel membuat pengalaman lebih

beragam daripada smartphone. Kualitas foto juga akan berbeda antara keduanya,

karena fungsi dari berbagai fitur kamera mirrorless lebih luas dibandingkan

kamera ponsel. Setiap fitur, Kazuteru mengatakan, mirrorless akan menampilkan

pengalaman yang berbeda daripada saat menggunakan kamera ponsel. Adapun

keunggulan lainnya yang dimiliki oleh kamera mirrorless Fujifilm yaitu terdapat

wifi sehingga mempermudah kita untuk mengirim foto langsung ke handphone

dan adapun beberapa pendapat dari para ahli yaitu masalah yang akan dihadapi

pelanggan adalah buruknya performa dan konten pada kamera dan kepercayaan

atas kamera dapat membentuk kepuasan konsumen dalam penggunaan kamera
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yang akan menciptakan sikap loyal akan produk kamera Fujifilm mirrorless, itu

akan menjadi pertimbangan dalam penentuan penggunaan produk yang akan

dibahas dalam penelitian ini untuk melihat seberapa baik dan bagusnya performa

dan konten kamera juga kepercayaan atas kamera untuk membentuk kepuasan

konsumen yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan atas produk kamera

mirrorless Fujifilm.

Kamera Mirrorless semakin hari menjadi kamera favorite untuk melakukan

pembuatan video karena berbagai kelebihannya. Salah satu fitur yang menarik

adalah kemampuannya yang mencapai 100fps, satu kelebihan lagi dari kamera

Mirrorless yang patut anda pertimbangkan. Menurut saya untuk saat ini pasar

kamera Mirrorless sebagian di kuasai oleh pemain-pemain lama perusahaan

kamera seperti Fujifilm, Panasonic, Olympus dan lain- lain. Berbeda dengan

Nikon dan Canon misalnya yang masih merajai jajaran produsen kamera DSLR.

Untuk type sendiri yang masih menjadi favorit para fotografer adalah seperti Fuji

XA-2,X-T10, Fuji X-T1.

Tujuannya adalah mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa

sehingga produk kamera Fujifilm yang di jual akan cocok sesuai dengan

keinginan konsumen, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan

sendirinya. Pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli, kemudian

pelanggan bisa merekomendasikan produk tersebut ke orang lain bahwa

mereka puas dengan atribut produk tersebut. Menurut Kotler (2005) kepuasan

adalah jumlah atribut dari produk atau jasa, beberapa pelanggan menyukai produk

kita dan setelah digunakan mereka mengucapkan kata-kata yang baik untuk
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produk. Tetapi ada beberapa orang menggunakan produk itu, dan membicarakan

hal yang tidak baik dari mulut ke mulut mengenai produk yang kita jual.

Kepribadian merupakan pilihan seseorang terhadap produk. Seseorang ingin

menggunakan kamera dengan banyak fungsi kegiatan fisik yang semuanya ini

melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau

mengabaikan, sehingga sikap kosnumen ingin terus mengabadikan momen yang

terbaik. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan

dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya (Schiffman &

Kanuk , 2000). Kepribadian juga sering diartikan atau dihubungkan dengan ciri

tertentu yang menonjol pada diri individu. Oleh karena itu, definisi kepribadian

menurut pengertian sehari-hari menunjukan pada bagimana individu tampil atau

menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya (Koswara , 2005).

1.2 Identifikas Masalah

Beberapa perusahaan kamera digital yang memang sedang populer pada saat ini

pula yang menjadikan banyaknya tipe-tipe kamera digital dari berbagai merek

meramaikan pasaran kamera akibat banyaknya permintaan dari masyarakat.

Banyaknya merek dan tipe kamera itu dapat menguntungkan konsumen karena

lebih banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan ataupun budget.

Semua kamera digital mulai dari kamera saku yang biasa digunakan dirumah

tangga, yang beranekaragam tipe-tipenya dan berbagai macam harganya. Maka

peneliti ingin menganalisis tentang atribut produk kamera Fujifilm mirrorless

terhadap kepuasan konsumen yang dimediasi oleh kepribadian konsumen (studi

pada komunitas fotografi di Bandar Lampung).
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1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar atribut produk kamera Fujifilm berpengaruh terhadap

kepribadian konsumen pada komunitas fotografi di Bandar Lampung?

2. Seberapa besar atribut produk kamera Fujifilm berpengaruh terhadap

kepuasan konsumen pada komunitas fotografi di Bandar Lampung?

3. Seberapa besar kepribadian konsumen kamera Fujifilm berpengaruh terhadap

kepuasan konsumen pada komunitas fotografi di Bandar Lampung?

4. Seberapa besar atribut produk kamera Fujifilm berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen melalui kepribadian konsumen pada komunitas fotografi di Bandar

Lampung?

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh atribut produk kamera

fujifilm terhadap kepribadian konsumen pada komunitas fotografi di Bandar

Lampung.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh atribut produk kamera

fujifilm terhadap kepuasan konsumen pada komunitas fotografi di Bandar

Lampung.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh kepribadian

konsumen kamera fujifilm terhadap kepuasan konsumen pada komunitas

fotografi di Bandar Lampung.

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh atribut produk kamera

fujifilm terhadap kepuasan konsumen melalui kepribadian konsumen pada

komunitas fotografi di Bandar Lampung.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis

sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Perusahaan/ Produsen/ Pengusaha

Diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi konsumen

pengguna kamera mirrorless seperti dapat memberikan perhatian yang lebih

baik tentang hubungan atribut produk, kepercayaan produk, dan dimediasi

kepribadian konsumen karena semua faktor tersebut memilki pengaruh

terhadap kepuasan konsumen.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan

atribut produk, kepercayaan produk, dan keperibadian konsumen terhadap

kepuasan kinsumen dan dapat mempraktekkan teori yang selama ini penulis

dapatkan dibangku kuliah pada keadaan yang sebenarnya pada perusahaan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan

sekaligus sebagian bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa, serta

juga dapat sebagai bahan pertimbangan untuk pihak yang ingin mendirikan

suatu bisnis atau usaha agar memperhatikan atribut suatu produk yang

memberikan manfaat atau nilai yang konsumen butuhkan, khususnya

mengambil langkah pemasaran yang tepat dan ekonomis.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalam individu dan

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan

pihak lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

kegiatan bisnis harus berorientasi ke pasar atau konsumen, keinginan konsumen

juga harus dipuaskan secara efektif. Agar pemasaran berhasil maka perusahaan

harus memaksimalkan penjualan yang menghasilkan laba dalam jangka panjang

Menurut (Kotler, 2004).

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar.

Menurut Stanton (2001), definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan
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kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Berdasarkan definisi kesimpulan di atas bahwa pemasaran merupakan usaha

terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada

usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan

yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Kegiatan pemasaran

perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin

mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus secara penuh

tanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. Dengan

demikian, maka segala aktivitas perusahaan, harusnya diarahkan untuk dapat

memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba.

Dalam iklim ekonomi seperti apapun, pertimbangan-pertimbangan pemasaran

tetap merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perencanaan dan

pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Konsep pemasaran modern diakui

peranannya sebagai penyumbang langsung untuk mendapatkan laba serta volume

penjualan.

Sebuah perusahaan untuk bisa bertahan di dalam pasar yang peka terhadap

perubahan yang penuh persaingan saat ini apa yang bisa dijual dan rancangan apa

yang harus didayagunakan untuk memikat pelanggan yang waspada. Untuk itu

seorang direktur utama tidak dapat membuat rencana, manajemen produksi tidak

dapat mengelola, kepala keuangan tidak dapat merencanakan anggaran dan

insinyur tidak dapat membuat rancangan tanpa adanya ketetapan dasar dari pasar

yang telah ditentukan sebelumnya.
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2.2 Atribut Produk

2.2.1 Pengertian Atribut Produk

Atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang produk itu sendiri

agar dapat jelas mengenai pengertian atribut produk, maka di bawah ini beberapa

pengertian mengenai atribut produk menurut para ahli:

Kotler dan Amstrong (2000) menyatakan bahwa atribut produk adalah

pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang

akan diberikan. Atribut dapat dipandang secara obyektif (fisik produk) maupun

secara subyektif (pandangan konsumen), sedangkan Bilson Simamora (2001)

mendefinisikan bahwa Atribut produk adalah segala sesuatu yang melekat pada

produk dan menjadi bagian dari produk itu sendiri. Selain itu Tjiptono

(2002) menyebutkan bahwa Atribut Produk adalah unsur-unsur produk yang

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Atribut Produk meliputi indikator:

1. Merek

2. Kemasan

3. Jaminan (garansi)

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa atribut produk adalah

unsur-unsur dari suatu produk yang dipandang penting oleh konsumen yang

terdiri dari merek, kemasan dan jaminan. Atribut produk dapat mencerminkan dan

pengembangan suatu produk untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan

keputusan pembelian.
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2.2.2 Indikator-indikator dari atribut produk:

1. Merek

Merupakan nama, istilah, tanda, simbol, lambang, desain, warna, gerak atau

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan

indentitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing, merek yang baik juga

menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. Merek sendiri

digunakan untuk beberapa tujuan yaitu:

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan

produk suatu perusahaan dengan produk persaiangnya.

b. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk.

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas

serta prestige tertentu kepada konsumen.

d. Untuk mengendalikan pasar.

2. Kemasan Pengemasan (Packaging)

Merupakan proses yang berkaitan dengan perencangan dan pembuatan wadah

(container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. Tujuan penggunaan

kemasan antara lain meliputi :

a. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), misalnya

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

b. Mempunyai casing sehingga kamera tidak mudah rusak

c. Pemberian Label (labeling)

Labeling berkaitan erat dengan pengemasan label merupakan bagian dari suatu

produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual, sebuah label
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bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan etiket (tanda

pengenal) yang dicantumkan pada produk.

3. Jaminan (garansi)

Jaminan adalah kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, dimana

para konsumen diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi

sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan tersebut sudah sesuai yang

diinginkan konsumen dan meliputi kualitas produk, reparasi (memperbaiki), ganti

rugi dan sebagainnya. Kotler & Amstrong (2008) menyatakan ada beberapa

atribut yang menyertai dan melengkapi dalam pengembangan suatu produk atau

jasa melibatkan pendifinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa.

Manfaat ini dikomunikasikan dan dihantarkan oleh atribut produk seperti kualitas,

fitur, serta gaya dan desain.

Menurut  Fandy  Tjiptono (2000)  klasifikasi  produk  bisa dilakukan atas

berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat

diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Kotler dan

Amstrong (2003) Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa

yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Ditinjau dari aspek

daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:

a.   Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian.

Contohnya: Sabun, minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula dan

garam.
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b.  Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan

lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomis untuk pemakaian normal adalah

satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain TV, lemari es, mobil dan komputer.

2.3 Kepuasan Konsumen

2.3.1 Pengertian Kepuasan Konsumen

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai

keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka

memperoleh dan menggunakannya. Kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler, 2009).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kepuasan konsumen tersebut dapat

disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan senang atau

kecewa sebagai respon setelah mereka memperoleh, membandingkan dan

menggunakan suatu produk berupa barang atau jasa. Ketika mereka menunjukan

perasaan senang itu menandakan puas terhadap produk yang mereka konsumsi,

sebaliknya jika para konsumen menunjukan perasaan kecewa terhadap produk

yang telah mereka beli itu berarti tidak puas.

Kotler dan Keller (2003) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai perasaan

konsumen, baik itu berupa kesenangan atau kekecewaan yang timbul dari

membandingkan penampilan sebuah produk dihubungkan dengan harapan

konsumen atas produk tersebut. Apabila penampilan produk yang diharapkan oleh

konsumen tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat dipastikan
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konsumen akan merasa tidak puas dan apabila penampilan produk sesuai atau

lebih baik dari yang diharapkan konsumen, maka kepuasan atau kesenangan akan

dirasakan konsumen.

Kepuasan konsumen merupakan keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen

atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Ini

merupakan penelitian evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi

pembelian khusus dan pengalaman menggunakan barang atau jasa tersebut

(Mowen dan Minor, 2002). Kepuasan konsumen adalah persepsi individu

terhadap performansi suatu produk atau jasa dikaitkan dengan harapan konsumen

tersebut (Sciffman dan Kanuk, 2004). Perusahaan yang memberikan kesempatan

penuh bagi konsumennya untuk menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan

merupakan perusahaan yang berorientasi pada konsumen (costumer oriented).

2.3.2 Indikator Kepuasan Konsumen

Kotler dan Keller (2014) menyebutkan dimensi konsumen yang merasa puas

terhadap suatu produk, yang intinya sebagai berikut:

1. Menjadi lebih setia, bisa menjadi produk favorite.

2. Membeli lebih banyak, dan juga bisa membeli lain fitur akan tetapi masih

satu produk.

3. Merekomendasikan pada orang lain serta terlibat sebagai promoter secara

sukarela.

2.3.3 Aspek-aspek Kepuasan

Menurut pendapat Tjiptono (2011), ada beberapa metode untuk mengevaluasi

kepuasan, sebagai berikut:
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1. Kinerja (Performance), karekteristik pokok dari suatu produk dan merupakan

kareteristik utama yang dipertimbangkan konsumen dala membeli suatu

produk.

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features), dari fungsi dasar berkaitan

dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya, yaitu karakteristik

skunder atau pelengkap.

3. Keandalan (Reability), kecilnya kemungkinan suatu barang atau jasa rusak

atau gagal fungsi dalam periode waktu tertentu dan kondisi tertentu.

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specification), sejauh mana

karekteristik desain dan operasi memenuhi standar yang ditetapkan

sebelumnya berdasarkan keinginanan konsumen.

5. Daya tahan (Durability), berkaitan dengan umur teknis dan umur produk.

6. Mudah diperbaiki (Serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi,

kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan.

7. Estetika (Aesthetics), daya tarik produk menurut pengindraan konsumen,

misalnya model desain dan warna.

2.3.4 Demanding Customer Statisfaction

Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang aktif. Relasi dengan penyedia barang dan

jasa di karenakan emosi positif, terutama optimisme dan kepercayaan.

Berdasarkan pengalaman positif dimasa lalu, pelanggan dengan tipe kepuasan ini

berharap bahwa penyedia produk atau jasa bakal mampu memuaskan ekspetasi

mereka yang semakin menigkat di masa depan. Selain itu, mereka bersedia

meneruskan dengan penyedia produk atau jasa.
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2.3.5 Stable Customer Statisfaction

Pelanggan dalam tipe ini memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang

menuntut. Emosi positifnya terhadap penyedia jasa bercicirkan stead lines dan

trust dalam relasi yang terbina saat ini. Mereka menginginkan segala sesuatunya

tetap sama. Berdasarkan pengalaman-pengalaman positif yang terbentuk hingga

saat ini, mereka bersedia melanjutkan relasi dengan penyedia jasa.

2.3.6 Resigned Customer Statisfaction

Pelanggan dalam tipe ini juga merasa puas. Namun, kepuasannya bukan

disebabkan oleh pemenuhan ekspektasi atau harapan, namun lebih didasarkan

pada kesan bahwa tidak realitis untuk berharap lebih. Perilaku konsumen tipe ini

cendrung pasif, mereka tidak bersedia melakukan berbagai upaya dalam rangka

menuntut perbaikan situasi.

2.4 Kepribadian Konsumen

Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan

dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon terhadap lingkungannya.

Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat

kewajiban yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang

dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya.

Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk.

Seseorang ingin menggunakan kamera dengan banyak fungsi kegiatan fisik yang

semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan

atau mengabaikan, sehingga sikap kosnumen ingin terus mengabadikan momen

yang terbaik. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon
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usaha promosi para pemasar dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka

mengkonsumsi produk dan jasa.

Sifat-sifat Dasar Kepribadian :

1) Kepribadian mencerminkan perbedaan individu

Karena karakterisitik dalam diri yang membentuk kepribadian individu

merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang

betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena

memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai

kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat.

2) Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama

Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak , hal

ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita

dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen

supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui, mereka dapat

berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka

melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok

konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin

konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai

faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan dan situasional yang mempengaruhi

perilaku.

Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan

merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya (Schiffman &

Kanuk , 2000). Berdasarkan definisi ini maka nampak bahwa yang ditekankan

adalah karakter-karakter internal termasuk didalamnya berbagai atribut, sifat,
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tindakan yang membedakannya dengan orang lain. Secara praktis konsep

kepribadian dapat di definisikan sebagai seperangkat pola perasaan, pemikiran

dan perilaku yang unik yang menjadi standar respon konsumen untuk berbagai

situasi. Pola ini memiliki beberapa ciri khas indikator yaitu:

1. Mencerminkan Perbedaan Individu

Oleh karena kepribadian merupakan kombinasi pemikiran, perasaan dan perilaku,

maka kepribadian seseorang tidak akan pernah sama dengan yang lain sekalipun

anak kembar. Sehingga setiap konsumen tidak akam memberikan respon yang

sama untuk setiap stimuli pemasaran yang di sediakan konsumen. Bagi manajer

pemasaran, kepribadian dapat digunakan sebagai acuan untuk membagi pasar

dalam beberapa kelompok.

2. Konsisten

Pola tersebut memiliki keteraturan dan keseragaman perilaku. Intinya seseorang

bertindak dengan cara yang sama untuk berbagai situasi yang berbeda. Meskipun

kepribadian bersifat jangka panjang, namun perilaku yang Nampak dapat

bervariasi karena adanya pengaruh lingkungan, social budaya, psokologis dan

situasional. Hal ini wajar karena kepribadian hanyalah satu dari sekian banyak

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu
No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan
1 Vidianingsih

Supono
2010 pengaruh kepuasan

pelanggan terhadap
loyalitas merek
minuman Susu Cair
Ultramilk Coklat
Kemasan 250 ml, hasil
uji hipotesis
menunjukkan bahwa
kepuasan pelanggan

loyalitas merek Susu Cair
“Ultra milk” coklat
kemasan 250 ml di
Surabaya dapat dibuktikan
dari hasil pengujian
hipotesis koefisien regresi
sebesar 0,873.
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No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan
2 Kenshi Poneva

Yulindo
2011 Pengaruh Atribut-

Atribut Produk
Terhadap Keputusan
Pembelian Green
Product Cosmetics
Sariayu Martha Tilaar
di Kota Padang.

Dari pengolahan data
distribusi frekuensi
mengenai Pengaruh merek
produk terhadap keputusan
pembelian dengan tingkatan
pencapaian 83%. Pengaruh
desain produk dan label
dengan pencapaian
responden 82.8%. pengaruh
kemasan terhadap
pembelian dengan
pencapaian responden
82.2%. dan untuk
keputusan pembelian
terhadap 100 responden
didapat 72 orang atau 72%.
Dari penelitian tersebut
disimpulkan bahwa hanya
desain dan kualitas produk
yang mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap
keputusan pembelian
ProductCosmetics Sariayu
Martha Tilaar di kota
Padang.

3 Oghojafor Ben
Akpoyoware

2012 The Influence of
Product Attributes on
Consumer Purchase
Decision in the
Nigerian Food and
Beverages Industry: A
Study of Lagos
Metropolis.

menyajikan jumlah item
untuk setiap standar deviasi
dari jumlah kasus. Dari
keseluruhan rata skor dan
standar deviasi dianggap
memuaskan, yang
menunjukkan hubungan
antara atribut produk dan
keputusan pembelian
konsumen dengan tingkat
tinggi. Koefisien penentuan
antara dua variabel
mencapai 40,83%.

4 Nur Muhamad
Kaisar

2013 Analisis Pengaruh
Motivasi Konsumen,
Kepribadian konsumen
dan Persepsi Kualitas
Terhadap Keputusan
Pembelian Skutik
Yamaha (Studi pada
Konsumen Skutik
Yamaha di Semarang)

Penelitian ini dilatar
belakangi adanya
penurunan penjualan dan
penurunan pangsa pasar
seputik Yamaha, tujuan
penelitian ini untuk
menganalisis pengaruh
motivasi kepribadian
konsumen dan presepsi
kualitas terhadap keputusan
pembelian. Dimana
keputusan pembelian (Y),
variable motivasi
konsumen (X1),
kepribadian konseumen
(X2), dan variable presepsi
kualitas (X3). Memiliki
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pengaruh positif terhadap
keseluruhan, menunjukan
angka R square sebesar
0,683 menunjukan bahwa
hubungan independen
berpengaruh terhadap 3
variabel yang digunakan
dalam penelitian ini.

5 Sukron Napian 2012 Analisis pengaruh
kualitas merk,
promosi, kepercayaan
produk, dan kepuasan
konsumen terhadap
keputusan pembelian
sepeda motor Yamaha
Mio Soul. (Studi pada
pengguna Yamaha Mio
Soul di wilayah
Ciputat)

Jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 60
responden dan
menggunakan metode
convenience sampling.
Penelitian ini menggunakan
metode analisis uji regresi
linier berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan
bahwa kualitas merk,
promosi, kepercayaan
produk dan kepuasan
konsumen berpengaruh
signifikasi terhadap
keputusan pemebelian.
Hasil uji regresi linier
berganda dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan dari
variabel kualitas merk,
promosi, kepercayaan
produk, dan kepuasan
konsumen terhadap
keputusan pembelian.
Dalam peneliatian ini juga
diketahui bahwa
kepercayaan produk
memiliki pengaruh paling
positif dan signifikan
terhadap keputusan
pembelian.

Sumber : data penelitian, 2018

2.6 Pengaruh Antar Variabel

1. Hubungan antara Atribut Produk terhadap Kepribadian Konsumen

Atribut produk yang merupakan sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk

sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Artibut produk yang terbagi dalam

unsur intrinsik yaitu mudah digunakan, ciri khas, kemampuan, daya tahan, dan

perstige sedangkan ekstrinsik pada unsur yaitu harga, merek, dan layanan.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk membeli, konsumen dipengaruhi
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oleh beberapa motif. Kotler dan Amstrong (2000) menyatakan bahwa

atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan

penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut dapat dipandang secara obyektif

(fisik produk) maupun secara subyektif (pandangan konsumen).

Kepribadian merupakan pilihan seseorang terhadap produk. Seseorang ingin

menggunakan kamera dengan banyak fungsi kegiatan fisik yang semuanya ini

melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau

mengabaikan, sehingga sikap kosnumen ingin terus mengabadikan momen yang

terbaik. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan

dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya (Schiffman &

Kanuk , 2000).

2. Hubungan antara Atribut Produk dengan Kepuasan Konsumen

Atribut produk yang merupakan sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk

sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Artibut produk yang terbagi dalam

unsur intrinsik yaitu mudah digunakan, ciri khas, kemampuan, daya tahan, dan

perstige sedangkan ekstrinsik pada unsur yaitu harga, merek, dan layanan.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk membeli, konsumen dipengaruhi

oleh beberapa motif.

Menurut Kottler (2005) kepuasan adalah jumlah atribut dari produk atau jasa,

beberapa pelanggan menyukai produk kita dan setelah digunakan mereka

mengucapkan kata-kata yang baik untuk produk. Tetapi ada beberapa orang

menggunakan produk itu, dan membicarakan hal yang tidak baik dari mulut ke

mulut mengenai produk yang kita jual. Menurut Kottler (2005) kepuasan adalah

jumlah atribut dari produk atau jasa, beberapa pelanggan menyukai produk kita
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dan setelah digunakan mereka mengucapkan kata-kata yang baik untuk produk.

Tetapi ada beberapa orang menggunakan produk itu, dan membicarakan hal yang

tidak baik dari mulut ke mulut mengenai produk yang kita jual.

3. Hubungan Antara Kepribadian Konsumen Terhadap Kepuasan

Konsumen

Kepribadian merupakan pilihan seseorang terhadap produk. Seseorang ingin

menggunakan kamera dengan banyak fungsi kegiatan fisik yang semuanya ini

melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau

mengabaikan, sehingga sikap kosnumen ingin terus mengabadikan momen yang

terbaik. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan

dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya (Schiffman &

Kanuk , 2000).

Menurut Kottler (2005) kepuasan adalah jumlah atribut dari produk atau jasa,

beberapa pelanggan menyukai produk kita dan setelah digunakan mereka

mengucapkan kata-kata yang baik untuk produk. Tetapi ada beberapa orang

menggunakan produk itu, dan membicarakan hal yang tidak baik dari mulut ke

mulut mengenai produk yang kita jual.

4. Hubungan Antara Atribut Produk Terhadap Kepuasan Konsumen

Melalui Kepribadian Konsumen

Atribut produk yang merupakan sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk

sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Artibut produk yang terbagi dalam

unsur intrinsik yaitu mudah digunakan, ciri khas, kemampuan, daya tahan, dan

perstige sedangkan ekstrinsik pada unsur yaitu harga, merek, dan layanan.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk membeli, konsumen dipengaruhi
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oleh beberapa motif. Kotler dan Amstrong (2000) menyatakan bahwa

atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan

penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut dapat dipandang secara obyektif

(fisik produk) maupun secara subyektif (pandangan konsumen).

Menurut Kottler (2005) kepuasan adalah jumlah atribut dari produk atau jasa,

beberapa pelanggan menyukai produk kita dan setelah digunakan mereka

mengucapkan kata-kata yang baik untuk produk. Tetapi ada beberapa orang

menggunakan produk itu, dan membicarakan hal yang tidak baik dari mulut ke

mulut mengenai produk yang kita jual.

Kepribadian merupakan pilihan seseorang terhadap produk. Seseorang ingin

menggunakan kamera dengan banyak fungsi kegiatan fisik yang semuanya ini

melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau

mengabaikan, sehingga sikap kosnumen ingin terus mengabadikan momen yang

terbaik. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan

dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya (Schiffman &

Kanuk , 2000).

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Sumber : data diolah, 2018

Atribut Produk (X)
Kotler & amstrong
2000

Kepribadian
Konsumen (Z)
Schiffman & Kanuk
2000

Kepuasan
Konsumen (Y)
Mowen & Minor
2002
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2.7 Hipotesis

Merupakan kesimpulan sementara atas rumusan masalah yang dinyatakan dalam

bentuk pernyataan, berdasarkan kerangka pemikiran yang ada maka dibuat suatu

hipotesis dari penelitian ini, yaitu:

Ha1: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial atribut produk kamera Fujifilm

terhadap kepribadian konsumen pada komunitas fotografi di Bandar Lampung.

Ha2: Terdapat pengaruh signifikan secara parsial atribut produk kamera Fujifilm

terhadap kepuasan konsumen pada komunitas fotografi di Bandar Lampung.

Ha3: Terhadap pengaruh signifikan secara parsial kepribadian konsumen produk

kamera Fujifilm terhadap kepuasan konsumen pada komunitas fotografi di Bandar

Lampung.

Ha4: Terdapat pengaruh signifikan antara atribut produk kamera Fujifilm

terhadap kepuasan konsumen melalui kepribadian kosnumen pada komunitas

fotografi di Bandar Lampung.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan

pendekatan yaitu Explanative Research. Sugiyono (2009) mengatakan bahwa,

penelitian eksplanasi adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan

kedudukan-kedudukan dari variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara

satu variabel dengan variabel lainnya. Sehingga penelitian yang akan di lakukan

untuk menguji hubungan antara variabel independen yaitu Atribut Produk (X) dan

variabel mediasi Kepribadian Konsumen (Z), serta variabel dependen Kepuasan

Konsumen (Y).

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Dalam penelitian, seorang peneliti harus menentukan sebuah tempat atau wilayah

yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian yang sering disebut juga populasi.

Populasi meliputi obyek atau subyek yang berada pada tempat penelitian

dilakukan, bukan hanya orang namun benda-benda yang berada disana. Setelah

menentukan populasi, seorang peneliti akan menentukan sampel untuk

penelitiannya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh tempat atau wilayah yang telah ditentukan sebagai populasi. Dan

jika populasi dan sampel telah ditentukan, maka peneliti harus menentukan teknik

pengambilan sampel yang akan digunakan sesuai dengan penelitiannya.
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3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2009) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah komunitas Fotografi ZOOM ukm Unila di

Bandar Lampung memiliki anggota dari beberapa Fakultas antara lain FISIP,

FKIP, FEB, FT, FP dan FMIPA .

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut

(Sugiyono, 2013). Ada 2 macam teknik sampling pada penelitian kuantitatif yang

pertama yaitu probability sampling, yaitu teknik sampling probabilitas

(probability) merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Kedua non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi

untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009).

Ukuran sampel dalam penelitian ini merujuk kepada pendapat Roscoe dalam

Sugiyono (2009) adalah sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 orang.
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2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-

swasta, dan lain-lain), maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30

orang.

3. Bila di dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi

atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah

variabel yang diteliti.

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-

masing antara 10 sampai 20.

3.2.3 Teknik Sampling

Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasinya itu sendiri (Mamang & Sopiah, 2010). Bila populasi besar, dan

penelitian tidak mungkin mempelajari semua  yang ada pada populasi, misalnya

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian  dapat menggunakan sampel

yang diambil dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel disebut juga dengan

teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini

Probability Sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini

adalah Probability Sampling. Dengan teknik cluster sampling adalah teknik

memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Beberapa

cluster kemudian dipilih secara acak sebagai wakil dari populasi, kemudian

seluruh elemen dalam cluster terpilih dijadikan sebagai sampel penelitian.
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3.3 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai artinya suatu konsep yaitu

mengekpresikan suatu abstrak yang terbentuk melalui generalisasi dari

pengamatan fenomena. Untuk mengukurnya dengan cara memberikan kuesioner

kepada konsumen mengenai atribut produk, kepuasan konsumen dan kepribadian

konsumen. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Atribut produk (X)

Menurut Kotler & Amstrong 2000 atribut produk adalah pengembangan suatu

produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan,

Atribut dapat dipandang secara obyektif (fisik produk) maupun secara subyektif

(pandangan konsumen).

Atribut Produk meliputi indikator:

a. Merek

b. Kemasan

c. Jaminan (garansi)

2. Kepuasan konsumen (Y)

Menurut Mowen & Minor 2002 kepuasan kosnumen adalah perasaan konsumen,

baik itu berupa kesenangan atau kekecewaan yang timbul dari membandingkan

penampilan sebuah produk dihubungkan dengan harapan konsumen atas produk

tersebut.

Kepuasan konsumen meliputi indikator:

a. Menjadi lebih setia

b. Pembelian lebih banyak

c. Merekomendasikan pada orang lain
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3. Kepribadian konsumen (Z)

Menurut Sciffman & Kanuk 2000 kepribadian konsumen adalah berupa pola

perasaan, pemikiran dan perilaku yang unik yang menjadi standar respon

konsumen untuk berbagai situasi. karakteristik psikologis seseorang yang

menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya.

a. Mencerminkan perbedaan individu

b. Konsisten

3.3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau

konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau

variabel tersebut (Nazir, 2005). Adapun yang menjadi definisi operasional

penelitian ini terdapat dalam tabel tersebut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel
Definisi
Variabel

Indikator Item

Atribut
Produk
(X)

Pengembang
an suatu
produk atau
jasa yang
melibatkan
penentuan
manfaat yang
akan
diberikan.

1. Merek kamera
Fujifilm XA-2
mirrorless

1.Merek kamera Fujifilm XA-2
memberikan ciri khas produk yang
sangat mengikuti trent
2.Merek kamera Fujifilm XA-2 sudah
dikenal oleh masyarakat
3.Kamera Fujifilm XA-2 salah satu
merek yang memiliki daya tarik untuk
dimiliki
4.Merek kamera Fujifilm XA-2
memiliki citra merek yang membuat
saya bangga

2. Kemasan
kamera Fujifilm
XA-2 mirrorless

1.Kemasan kamera Fujifilm XA-
2sangat muda untuk dibawa
2.Ketika melihat label kamera
fujifilm XA-2 memudahkan saya
untuk mengingat
3.Kemasan  kamera Fujifim XA-2
mempunyai case sehingga kamera
tidak mudah rusak
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Variabel
Definisi
Variabel

Indikator Item

3. Jaminan /
garansi kamera
Fujifilm XA-2
mirrorless

1.Saya puas dengan adanya garansi
terbaik di kamera Fujifilm XA-2
2.Saya puas banyak toko reparasi
(memperbaiki) sperpart yang mudah
dicari

Kepuasan
Konsumen
(Y)

Perasaan
senang atau
kecewa
seseorang
yang muncul
setelah
membanding
kan kinerja /
hasil produk.

1. Menjadi lebih
setia

1.Kamera Fujifilm XA-2 mejadi
kamera favorite saya
2.Saya tetap memakai kamera
Fujifilm XA-2 dibandingkan jenis
kamera lainnya
3.Saya percaya kamera Fujifilm XA-2
menghasilan kualitas foto yang saya
inginkan

2. Pembelian lebih
banyak

1.Produk kamera Fujifilm XA-2
membuat saya ingin membeli jenis
kamera Fujifilm lainnya
2.Produk Fujifilm XA-2 mempunyai
beragam accessories yang ditawarkan

3.Merekomendasi
kan pada orang
lain

1.Kamera Fujifilm XA-2 layak
direkomendasikan pada orang lain

Kepribadian
Konsumen
(Z)

Berupa
perasaan,
pemikiran
dan perilak
yang unik
yang menjadi
standar
respon
konsumen
untuk
berbagai
situasi.

1.Mencerminkan
perbedaan
individu

1.Kamera Fujifilm XA-2 lebih cepat
memidahkan hasil foto dibandingkan
kamera lainnya
2.Kamera fujifilm XA-2 lebih berani
mengeluarkan warna yang unik
dibandingkan kamera lainnya

2.Konsisten 1.Disetiap momen saya selalu
memakai kamera Fujifilm XA-2 yang
menghasilkan kualitas foto terbaik

Sumber: data primer diolah, 2018

3.4 Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala ordinal yang memberikan informasi tentang

jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu

(Noor, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut, skala ordinal digunakan dengan

tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Variabel-variabel

tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal

yang memenuhi pernyataan-pernyataan skala likert.
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Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009). Skala likert

berhubungan dengan terhadap suatu jawaban pada setiap indikator instrument,

menggunakan skala likert mempunyai nilai gradasi dari yang tertinggi sampai

yang terendah, yaitu:

Tabel 3.2 Pemberian Bobot Nilai untuk Variabel Penelitian

No Pertanyaan Skor

1 Sangat setuju 5

2 Setuju 4

3 Netral 3

4 Tidak setuju 2

5 Sangat tidak setuju 1

Sumber: data diolah, 2018

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bandarlampunh. Agar penelitian ini sesuai dengan apa

yang diharapkan maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu

beberapa  daerah  di  Bandarlampung   yaitu  Rajabasa,  Pramuka,  Kedaton,

Tanjung Karang dan Teluk Betung.

Adapun penelitian di lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan

masalah  ini  dalam  rangka  penyusunan  Skripsi  untuk  meraih  gelar  Sarjana

Administrasi Bisnis pada Program Ilmu Administrasi Bisnis Universitas

Lampung, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan

bagi penulis.
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2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan,mulai bulan

September sampai dengan bulan Desember 2018.

3.6 Tahapan Penelitian

Dengan digunakan metode kuantitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih

lengkap, lebih mendalam, valid, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat

dicapai. Desain penelitian kuantitatif ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: analisis standar

sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat

penelitian, dan penyusunan instrumen penelitian.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai human

instrument mencari informasi data, yaitu melakukan penyebaran kuesioner pada

komunitas Fotografi di Bandar Lampung (UKM ZOOM Unila).

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti mendapatkan jawaban dari penyebaran

kuesioner pada komunitas Fotografi di Bandar Lampung (UKM ZOOM Unila).

3.7 Jenis dan Sumber Data

3.7.1 Data Primer

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber

pertama darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data diperoleh
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dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu 60 pengguna kamera

mirrorless Fujifilm pada komunitas fotografi di Bandar Lampung.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini

menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009). Kuesioner dibuat

dengan kategori multiplechoice dengan menggunakan skala likert, dimana setiap

pertanyaan dibagi menjadi 5 skala ukur yaitu sangat setuju (skor 5), setuju (skor

4), netral (skor 3), tidak setuju (skor 2) dan sangat tidak setuju (skor 1).

3.8 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan persamaan struktural

(SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model

pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan

untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji

kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Lebih lanjut (Ghozali,

2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling

karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang

berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu

penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama PLS (Partial

Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel

tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis,
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dan residual distribution. Kedua, PLS (Partial Least Square) dapat digunakan

untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least

Square) dapat digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS (Partial Least Square)

memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series Ordinary Least

Square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan algaritma (Ghozali, 2006).

Keempat, Pada pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran variance

dapat digunakan untuk menjelaskan.

Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013).

2. Analisis Inferensial

Statistik inferensial seringkali disebut juga sebagai statistik induktif atau statistik

probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2013).

3.8.1 Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square)

1. Validitas Konvergen

Validitas kovergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari

suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika skor

yang diperoleh dari dua instrument yang berbeda yang mengukur konstruk yang

sama mempunyai korelasi tinggi (Hartono, 2008). Uji validitas konvergen dalam

PLS dengan indicator reflektif dinilai berdasarkam loading factor (korelasi antara
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skor item/ skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang

mengukur konstruk tersebut.

Jogiyanto dan Willy (2009) mengemukakan bahwa rule of thumb yang biasanya

digunakan unutk membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah ±.30

dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk loading ±.40 dianggap

lebih baik, dan untuk loading > 0.50 dianggap signifikan secara praktikal. Dengan

demikian, semakin tinggi nilai faktor loading, semakin penting peranan loading

dalam menginterpretasikan matrik faktor. Rule of thumb yang digunakan untuk

validitas konvergen adalah outer loading > 0.7, communality > 0.5 dan average

variance extracted (AVE) >0.5 (Chin, 1995).

2. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur

konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Validitas

diskriminan terjadi jika dua instrument yang berbeda yang mengukur dua

konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak

berkorelasi (Hartono, 2008). Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross

loading pengukuran dengan konstruknya. Metode lain yang digunakan untuk

menilai validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar AVE untuk

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam

model. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk

setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk

lainnya dalam model (Chain, 1997). Berikut tabulasi paramenter uji validitas

dalam PLS.
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Tabel 3.3 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS
Uji Validitas Parameter Rule Of Thumbs
Konvergen Faktor loading Lebih dari 0,7

Average variance extracted
(AVE)

Lebih dari 0,5

Communality Lebih dari 0,5
Diskriminan Akar AVE dan Korelasi

variabel laten
Akar AVE > Korelasi variabel
laten

Cross loading Lebih dari 0,7 dalam satu variabel
Sumber: Diadaptasi dari Chin (1995)

3.8.2 Model Pengukuran (outer model)

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan

reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan

instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur Sedangkan uji

reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur

suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden

dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian.

Convergent validity dari measurement mode dapat dilihat dari korelasi antara skor

indikator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai

AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variable

memiliki nilai loading> 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran

tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen (Ghozali, 2006).

Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan sebagai berikut:

= ∑ =n
Keterangan:

AVE adalah rata-rata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat

variable laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam
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proses iterasi algoritma dalam PLS. melambangkan standardize loading factor

dan i adalah jumlah indikator.

Selanjutnya uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Crombach’s alpha dan nilai

composite reliability (pc). Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel,

maka nilai Cronbach’s alpha harus >0,6 dan nilai composite reliability harus

>0,7. Dengan menggunakan output yang dihasilkan Smart PLS maka composite

reliability dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2006):

= +
Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengansumsikan tau

equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama.

Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan

Composite Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi

parameter adalah akurat.

3.8.3 Model Analisis Struktural (inner model)

Model struktural (inner model) merupakan model  untuk memprediksi hubungan

kausalitas antar variabel laten. Googness of fitmodel diukur menggunakan R-

square variable laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi Q-

square predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai

observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square

lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive

relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa

model kurang memiliki predictive relevance. Namun, jika hasil perhitungan
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memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan

memiliki nilai prediktif yang relevan ( Ghozali, 2006). Dengan rumus sebagai

berikut : ( Q2=1-(1-R12) (1-R22)……(1-RP2 )). Dimana R12 , R22 … RP2

adalah R square variable endogen dalam model interpretasi Q2 sama dengan

koefisien determenasi total pada analisis jalur.

3.8.4 Model Analisis Persamaan Struktural

Model analisis struktural  menjelaskan hubungan antara variabel dan item.

Penelitian ini terdiri dari Atribut Produk, Kepuasan konsumen dan Kepribadian

Konsumen.

Gambar 3.1 Model Persamaan Struktural
Sumber: Data Peneliti, 2018

3.9 Uji  Hipotesis

Pengujian Hipotesis Menurut Jogiyanto (2009) ukuran signifikansi keterdukungan

hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-statistic. Jika T

statistic lebih tinggi dibanding nilai T-table, berarti hipotesis terdukung atau
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diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat keyakinan 56% (alpha 56 persen),

maka nilai T-table untuk hipotesis satu ekor (one tailed) adalah >1,672. Analisis

PLS (Partial least square) yang digunakan dalampenelitian ini dilakukan dengan

menggunakan program SmartPLS versi 2.0.m3 yang dijalankan dengan media

komputer.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Atribut Produk

Kamera Mirrorless Fujifilm Terhadap Kepuasan Konsumen Yang Dimediasi Oleh

Kepribadian Konsumen (Studi pada Komunitas Fotografi  di Bandar Lampung).

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh signifikan antara Atribut Produk terhadap Kepribadian

Konsumen.

2. Adanya pengaruh signifikan antara Atribut Produk terhadap Kepuasan

Konsumen.

3. Adanya pengaruh signifikan antara Kepribadian Konsumen terhadap Kepuasan

Konsumen.

4. Adanya pengaruh signifikan antara Atribut Produk terhadap Kepuasan

Konsumen yang dimediasi Kepribadian Konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka

saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Disarankan dari hasil penelitian untuk Fujifilm mirrorless lebih meningkatkan

atribut produk terutama, dalam hal kemasan kamera yang lebih beraneka ragam.
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Sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan konsumen dan memperluas jangkauan

service center, serta mempertahankan kepuasan konsumen agar dapat menarik

kepribadian konsumen terhadap merek kamera Fujifilm mirrorless terutama,

sangat diharapkan desain warna kamera yang lebih unik dibandingkan pesaing.

Sehingga kamera Fujifilm mirrorless dapat dijadikan kamera yang disukai konsumen,

serta menjaga dan meningkatkan kepuasan konsumen agar konsumen tetap

percaya dan loyal menggunakan kamera mirrorless dari Fujifilm.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan faktor lain yang

dapat mempengaruhi atribut produk dan kepuasan konsumen yang dimediasi

oleh kepribadian konsumen. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan

metode lain dalam meneliti atribut produk dan kepuasan konsumen yang

dimediasi oleh kepribadian konsumen, misalnya melalui tahap wawancara

mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih

bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia.
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