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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama adalah yang dilakukan oleh Akpoyomare dkk. (2012) 

yang berjudul ”The Influence of Product Attributes on Consumer Purchase 

Decision in the Nigerian Food and Beverages Industry: A Study of Lagos 

Metropolis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut produk 

secara umum terhadap keputusan pembelian produk makanan dan minuman di 

Nigeria.  

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 2 perusahaan makanan dan minuman di 

Nigeria yaitu Cadbury Nigeria Plc dan Nestle Nigeria Plc. Analisis statistik yang 

digunakan yaitu analisis korelasi Pearson.  

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa atribut produk makanan 

dan minuman memiliki korelasi yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen dengan niai korelasi sebesar 0.639 (p<0.0005). Koefisien determinasi 

yang dihasilkan sebesar 41%, yang menunjukkan hubungan yang erat antara 

atribut produk makanan dan minuman dengan keputusan pembelian. 

Penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh Cahyo (2013) yang 

berjudul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada 

Konsumen Rokok Gudang Garam International Warga Kelurahan Sobo 

Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dan pengaruh secara parsial 

antara variabel atribut produk dengan keputusan pembelian.  
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Metode yang digunakan adalah penelitian eksplanatory research 

(penjelasan), penelitian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan kausal yang 

terjadi antara variabel-variabel atribut produk rokok Gudang Garam International 

dengan keputusan pembelian konsumen. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penduduk lingkungan Krajan dan lingkungan Sutri kelurahan 

Sobo yang merupakan konsumen rokok merek Gudang Garam International di 

kota Banyuwanngi dengan jumlah sampel sebanyak 735 kepala keluarga di 

lingkungan Krajan dan 385 kepala keluarga di lingkungan Sutri. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi 

linier berganda dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel bebas 

yang terdiri dari Rasa (X1), Aroma (X2), Tekstur (X3), Merek (X4), Harga (X5), 

Label (X6), Kemasan (X7) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian (Y). Nilai R-Square yang dihasilkan sebesar 0.453, yang 

menunjukkan bahwa Rasa (X1), Aroma (X2), Tekstur (X3), Merek (X4), Harga 

(X5), Label (X6), Kemasan (X7) dapat memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen sebesar 45.3%. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh positif atau 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Rasa memiliki pengaruh yang paling 

besar dalam keputusan pembelian konsumen dengan beta sebesar 1,225. Hal ini 

berarti bahwa pada produk (khususnya produk rokok) atribut rasa merupakan 

faktor yang sangat diutamakan oleh konsumen.  

Penelitian ketiga adalah yang dilakukan oleh Widodo (2010) yang 

berjudul “Hubungan Antara Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Minuman Teh Dalam Kemasan (Studi Pada Konsumen Di Kota Bekasi).” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut produk yaitu Harga 
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(X1), Rasa manis (X2), Kesegaran (X3), Kejelasan Izin Depkes (X4) dan Merek 

(X5) terhadap keputusan pembelian minuman teh dalam kemasan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatory research. Analisis 

statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan software Eviews. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang membeli teh dalam kemasan di kota Bekasi dengan 

jumlah sampel sebanyak 60 orang.  

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa atribut harga dan 

merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian produk teh dalam kemasan, sedangkan atribut rasa, 

kesegaran, kejelasan izin Depkes tidak berpengaruh signifikan. R-Square yang 

dihasilkan sebesar 0.692 yang menunjukkan bahwa atribut Harga (X1), Rasa 

manis (X2), Kesegaran (X3), Kejelasan Izin Depkes (X4) dan Merek (X5) 

memiliki pengaruh sebesar 69.2% terhadap keputusan pembelian minuman teh 

dalam kemasan. 

Penelitian keempat adalah yang dilakukan oleh Narjono (2012) yang 

berjudul “Atribut Produk sebagai Dasar Keputusan Pembelian Susu”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut produk yaitu Merek, Mutu, 

Kemasan dan Harga terhadap keputusan pembelian susu Dancow di Citra 

Swalayan Singosari Kabupaten Malang.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode 

survei. Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli 

susu merek Dancow 1+, 3+, 5+, batita dan datita pada Citra Swalayan di 
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kecamatan Singosari, kabupaten Malang dengan jumlah sampel sebanyak 100 

orang.  

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa atribut Merek, Mutu, Kemasan dan 

Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian produk susu Dancow. Merek merupakan atribut yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen. R-Square 

yang dihasilkan sebesar 0.678 yang menunjukkan bahwa atribut Merek, Mutu, 

Kemasan dan Harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian susu Dancow di 

Citra Swalayan Singosari Kabupaten Malang sebesar 67.8%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variable yang lain. 

Penelitian kelima adalah yang dilakukan oleh Putra (2013) yang berjudul 

“Pengaruh fitur, layanan pelengkap dan garansi terhadap keputusan pembelian 

handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana Denpasar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh atribut produk yaitu fitur, layanan pelengkap dan garansi terhadap 

keputusan pembelian.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Analisis statistik yang 

digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Udayana Denpasar dengan jumlah 

sampel sebanyak 180 orang. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa atribut fitur, layanan pelengkap dan 

garansi memiliki pengeruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

handphone di Denpasar. Garansi merupakan atribut yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap keputusan pembelian konsumen. R-Square yang dihasilkan 

sebesar 0.677 yang menunjukkan bahwa atribut fitur, layanan pelengkap dan 
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garansi dapat mempengaruhi keputusan pembelian handphone di Denpasar Bali 

sebesar 67.7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable yang lain. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Konsep Pemasaran 

Swastha (2007 :113) menyatakan bahwa tiga unsur pokok konsep 

pemasaran adalah: 

1. Orientasi pada konsumen 

a. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi.  

b. Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan target penjualan. 

Perusahaan tak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan pokok 

konsumen, maka perusahaan harus memilih kelompok pembeli tertentu 

bahkan kebutuhan tertentu dari kelompok pembeli tersebut. 

c. Menentukan produk dan program pemasarannya.  

Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari kelompok pembeli 

yang dipilih sebagai sasaran, perusahaan dapat menghasilkan barang-

barang dengan tipe model yang berbeda-beda dan dipasarkan dengan 

program pemasaran yang berlainan. 

d. Mengadakan penelitian pada konsumen yaitu untuk mengukur, menilai 

dan menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku konsumen. 

e. Menentukan dan melaksanakan strategi terbaik misalnya dengan 

menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model 

yang menarik. 

2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral 
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Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan 

setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang 

terkoordinir untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Selain itu harus 

terdapat juga penyesuaian dan koordinasi antara produk, harga, saluran 

distribusi dan promosi untuk menciptakan hubungan pertukaran yang kuat 

dengan konsumen, misalnya harga jual harus sesuai dengan kualitas produk, 

promosi harus disesuaikan dengan saluran distribusi, dan lain-lain. 

3. Kepuasan konsumen 

Faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalam jangka 

panjang akan mendapatkan laba, adalah banyak sedikitnya kepuasan 

konsumen yang dapat dipenuhi. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan masyarakat dan teknologi telah 

menyebabkan perkembangan konsep pemasaran. Saat ini perusahaan 

dituntut untuk dapat menanggapi cara-cara atau kebiasaan konsumen. 

Dengan demikian maka perusahaan dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen untuk jangka panjang. 

2.2.2 Pengertian Produk 

Kotler (2008: 231) mendefinisikan bahwa produk adalah suatu sifat yang 

kompleks dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestasi perusahaan 

dan pengecer yang diterima oleh pembelian untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan. Batasan produk adalah suatu yang dianggap memuaskan kebutuhan 

dan keinginan. Produk dapat berupa suatu benda (object), rasa (service), 

kegiatan  (acting), orang  (person), dan tempat (place). Suatu produk akan 

mempunyai nilai lebih jika memiliki keunggulan dibanding dengan produk lain 

yang sejenis. 
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Definisi lain tentang produk menurut Swasta dan Sukotjo (2008:18) 

menyatakan bahwa suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak 

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

pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan. 

Menurut Assauri (2008:113) semua pembahasan, pengertian dan lingkup 

yang terkandung dari suatu produk di mulai dengan konsep produk tersebut. 

Dalam konsep produk perlu dipahami tentang wujud dari produk itu sendiri. 

Penekanan wujud fisik produk adalah termasuk fungsi dari produk tersebut 

disamping desain, warna, ukuran dan pengepakannya. Dari wujud produk fisik 

inilah konsumen atau pembeli dapat membedakan antara satu produk dengan 

produk yang lainnya. 

2.2.3 Atribut Produk 

Kotler (2008: 152) 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. Definisi atribut produk menurut Stanton  (2007:119) yaitu atribut yang 

nyata dan tidak nyata didalamnya yang mencakup warna, kemasan, prestise 

pengecer dan pelayanan dari pabrik, serta pengecer yang mungkin diterima oleh 

pembeli sebagai suatu yang bisa memuaskan keinginannya.  

Fandy Tjiptono (2008:213) membagi atribut produk menjadi 5 bagian 

yang meliputi:  

1. Merek, merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, 

warna, gerak atau kombinasi atribut produk lain yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk lainnya.  
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2. Kemasan, merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu 

produk.  

3. Pemberian label (labelling) merupakan bagian dari suatu produk yang 

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjualan, sebuah label 

bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa merupakan etiket ( tanda 

pengenal) yang dicantumkan dalam produk.  

4. Layanan Pelengkap (suplementari service) yang meliputi informasi 

produk, konsultasi, cara pemesanan dan-lain-lain.  

5. Jaminan (garansi) yaitu janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produk pada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi 

bila produk ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang dijanjikan.  

Atribut yang melekat pada suatu produk akan digunakan oleh konsumen 

untuk menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik produk dengan kebutuhan 

dan keinginan. Menurut Kotler dan Amstong (2008:99) atribut produk dibagi ke 

dalam tiga unsur penting, yaitu kualitas produk (product quality), fitur produk 

(product features), dan desain produk (Product design). 

1. Kualitas produk (Produk quality) 

Kualitas produk menunjukkan kemampuan suatu produk dalam 

memberikan kinerja sesuai dengan fungsinya. Kualitas yang sangat baik 

akan membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan 

penunjang kepuasan konsumen. 

2. Fitur Produk (Product features) 

Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk 

satu dengan produk-produk pesaing.  Fitur produk identik dengan sifat 
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dan sesuatu yang unik, khas dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk 

lainnya. Biasanya karakteristik yang melekat dalam suatu produk 

merupakan hasil pengembangan dan penyempurnaan secara terus 

menerus. 

3. Desain produk (product design) 

Desain memIliki konsep yang lebih luas daripada gaya (style). Desain 

selain  mempertimbangkan faktor penampilan, juga untuk bertujuan 

memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah 

keunggulan bersaing. Menurut Kotler (2008:119) mengartikan desain atau 

rancangan adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan konsumen. 

2.2.4 Perilaku konsumen 

Perkembangan di bidang perekonomian dan teknologi, menuntut 

perusahaan untuk mengembangkan strategi, khususnya di bidang pemasaran. 

Perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam 

hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Dalam 

menentukan jenis produk atau jasa, konsumen selalu mempertimbangkan 

tentang produk atau jasa apa yang dibutuhkan, hal ini dikenal dengan perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang 

secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut (Engel 

dkk., 2005:123 ).  

  Menurut Swastha  (2008:8) perilaku konsumen adalah kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 
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atau jasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam memilih, membeli dan memakai 

barang dan jasa-jasa, semata-mata untuk memuaskan kebutuhannya. 

2.2.5   Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

  Menurut Schifman dan Kanuk (2006:86), perilaku konsumen adalah 

proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang 

diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Menurut Setiadi, (2007:67), perilaku 

konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului tindakan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian yaitu: 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap 

perilaku. Peran budaya,  sub-budaya dan kelas sosial pembeli sangatlah 

penting. 

2. Faktor Sosial 

Sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta 

peran dan status. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik 

tersebut adalah usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 
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4. Faktor Psikologis 

Pilihan barang yang dibeli oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologis 

yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. 

2.2.6 Keputusan Pembelian 

  Pembelian yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi pula oleh 

kebiasaan pembelian. Dalam kebiasaan pembelian tercakup kapan waktunya 

pembelian dilakukan, dalam jumlah berapa pembelian tersebut dilakukan dan 

dimana pembelian tersebut dilakukan. Masyarakat yang berpendapatan tinggi 

umumnya membeli barang kebutuhannya dalam jumlah yang besar, tetapi hanya 

beberapa kali dalam satu periode dan sebaliknya bagi masyarakat yang 

berpenghasilan kecil tentu saja hanya dapat membeli dalam jumlah kecil. 

Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen.  

  Menurut Kotler dan Armstrong (2001) keputusan pembelian merupakan 

tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-

benar membeli. Keputusan pembelian terdiri dari lima tahap: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan 

perilaku pasca pembelian. 

Adapun kelima tahap proses pengambilan keputusan membeli adalah 

sebagai berikut: 

1.   Pengenalan Kebutuhan (Need Recognition) 

Peter dan Donnelly (2004:123), menyatakan bahwa pengenalan kebutuhan 

akan produk merupakan titik berat proses pengambilan keputusan membeli. 

Pengenalan kebutuhan akan produk tertentu dapat dipacu oleh berbagai 

macam faktor intern dan ekstern. Contoh faktor intern yang memacu 

kebutuhan konsumen akhir adalah rasa lapar, rasa haus, rasa sakit dan 



20 

 

sebagainya. Karena merasa lapar konsumen membutuhkan makanan. 

Karena merasa sakit mereka membutuhkan jasa rumah sakit dan obat-

obatan. Menurut Maslow (2007:113) membagi kebutuhan menjadi beberapa 

macam, yaitu : 

a. Kebutuhan Fisiologis 

b. Proteksi dari sesuatu yang ditakuti 

c. Penghargaan 

d. Pengembangan diri 

2.  Pengumpulan Informasi tentang Produk (Alternative Search For Information)  

Menurut Kliensteuber (2007:165) pembeli minimum mempunyai empat 

sumber informasi tentang produk yang mereka beli. Keempat sumber 

informasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Sumber Informasi Intern (pengalaman pribadi) 

b. Sumber Informasi Kelompok (keluarga, kerabat, tetangga) 

c. Sumber Informasi Komersial (kantor perwakilan, sales eksekutif) 

d. Sumber Informasi Publik (iklan, brosur, leaflet) 

3. Analisis berbagai macam informasi yang berhasil dikumpulkan (Alternative  

evaluation of information). 

 Pembeli mempergunakan hasil analisis berbagai macam informasi tentang 

produk yang mereka kumpulkan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

menjatuhkan pilihan. Analisis informasi itu sendiri dilakukan melalui prosedur 

tertentu. Langkah pertama analisis adalah membandingkan informasi tentang 

keunggulan atribut atau manfaat setiap jenis produk, dibandingkan dengan 

atribut produk-produk saingannya. Langkah kedua analisis informasi adalah 

menyusun daftar pilihan. 
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4.   Keputusan Membeli (Purchase decision) 

Apabila dari hasil analisis informasi sudah meyakinkan, maka konsumen 

dapat memutuskan membeli atau tidak suatu produk tersebut. 

5.   Evaluasi Pasca Pembelian (Past Purchase Evaluation) 

Evaluasi ini penting bagi pembeli, karena dengan evaluasi setelah membeli, 

nantinya pembeli akan memutuskan membeli atau tidak dikemudian hari. 

2.3 Hubungan Antara Variabel 

2.3.1 Hubungan variabel merek dengan keputusan pembelian 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, 

warna, gerak atau kombinasi atribut produk lain yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan differensiasi terhadap produk lainnya (Tjiptono, 2008). 

Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa di mata konsumen merek 

memiliki ciri khas yang unik yang dapat membedakan dengan produk sejenis 

yang lain. Dalam kurun waktu yang cukup, merek produk dengan kualitas yang 

sesuai dengan harapan konsumen tentunya akan mudah diingat dan 

dipersepsikan baik oleh konsumen.   

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyo (2013)  dengan judul 

Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada 

Konsumen Rokok Gudang Garam International Warga Kelurahan Sobo 

Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi), serta penelitian oleh Sri 

(2003)  dengan judul Pengaruh Atribut Produk Shampo Sunsilk Terhadap 

Keputusan Konsumen, menunjukkan hasil bahwa secara umum merek memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik merek dari sebuah produk, maka semakin tinggi pula 

kecenderungan dari konsumen untuk melakukan pembelian.  
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2.3.2 Hubungan variabel label terhadap keputusan pembelian 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi mengenai produk dan penjualan, sebuah label bisa merupakan bagian 

dari kemasan atau bisa merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan 

dalam produk (Tjiptono, 2008). Dalam konsep produk perlu dipahami tentang 

wujud dari produk itu sendiri seperti label produk yang dapat dilihat oleh 

konsumen dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Penekanan wujud label produk merupakan fungsi dari produk tersebut disamping 

desain, warna, ukuran dan pengepakannya. Dari wujud produk label  inilah 

konsumen atau pembeli dapat membedakan antara satu produk dengan produk 

yang lainnya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyo (2013)  dengan judul 

Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada 

Konsumen Rokok Gudang Garam International Warga Kelurahan Sobo 

Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi), serta penelitian oleh Sri 

(2003) dengan judul Pengaruh Atribut Produk Shampo Sunsilk Terhadap 

Keputusan Konsumen, menunjukkan hasil bahwa secara umum label memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa label produk yang semakin baik memberikan kecenderungan dari 

konsumen untuk melakukan pembelian.  

2.3.3 Hubungan variabel kemasan terhadap keputusan pembelian 

Kemasan merupakan bagian dari suatu produk yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) 

untuk suatu produk (Tjiptono, 2008). Dalam pembelian produk, tertutama produk 

makanan, kemasan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan 
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konsumen. Aspek mengenai perlindungan terhadap isi produk dari kerusakan 

hingga inovasi kemasan akan meningkatkan keputusan pembelian dari 

konsumen.   

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo (2013)  dengan judul Pengaruh 

Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada Konsumen Rokok 

Gudang Garam International Warga Kelurahan Sobo Kecamatan Kota 

Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi), serta penelitian oleh Sri (2003) dengan 

judul Pengaruh Atribut Produk Shampo Sunsilk Terhadap Keputusan Konsumen, 

menunjukkan hasil bahwa kemasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemasan 

sebuah produk, maka semakin tinggi pula kecenderungan dari konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

2.3.4 Hubungan variabel layanan pelengkap terhadap keputusan pembelian 

Layanan pelengkap (suplementari service) meliputi informasi produk, 

konsultasi, cara pemesanan dan-lain-lain (Tjiptono, 2008). Dalam pembelian 

produk, penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang berkaitan 

dengan produk baik itu informasi tentang cara-cara penyajian produk untuk 

dikonsumsi, kandungan gizi, serta layanan pelengkap berupa nomor telepon 

untuk keluhan pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri (2003) dengan judul Pengaruh Atribut 

Produk Shampo Sunsilk Terhadap Keputusan Konsumen, menunjukkan hasil 

bahwa layanan pelengkap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap layanan sebuah 

produk, maka semakin tinggi pula kecenderungan dari konsumen untuk 

melakukan pembelian. 


