
24 

 

BAB III 

KERANGKA  KONSEP PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Kerangka Konsep Pemikiran 

Sumber : Olahan Sendiri, 2016 
 

Landasan Teori 

1.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) 

2.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) 
3.Kemasan merupakan bagian dari suatu 

produk yang berkaitan dengan 
perancangan dan pembuatan wadah 
(container) atau pembungkus (wrapper) 

untuk suatu produk (Tjiptono, 2008) 
4.Layanan pelengkap (suplementari service) 

meliputi informasi produk, konsultasi, cara 
pemesanan dan-lain-lain (Tjiptono, 2008) 

5.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 

 

Penelitian Terdahulu 

1.Aqsa Dwi Cahyo (2013) 
melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Atribut Produk 
Terhadap Keputusan Pembelian 
(Survei pada Konsumen Rokok 
Gudang Garam International 
Warga Kelurahan Sobo 
Kecamatan Kota Banyuwangi 
Kabupaten Banyuwangi” 

2.Endang Sri (2003)  dengan judul 
Pengaruh Atribut Produk 
Shampo Sunsilk Terhadap 
Keputusan Konsumen” 

  
 

Rumusan Masalah 

1. Apakah secara parsial merek, label, kemasan dan layanan pelengkap memberikan pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian dari konsumen produk ShiFoo? 

2. Apakah secara simultan merek, label, kemasan dan layanan pelengkap memberikan pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian dari konsumen produk ShiFoo? 

 

Latar Belakang 
1. Pesatnya perkembangan bisnis makanan di Indonesia terutama pada segmen packaged food 

dan minuman ringan. 
2. Pentingnya atribut produk yaitu merek, label, kemasan dan layanan pelengkap dalam 

meningkatkan keputusan pemebelian konsumen produk ShiFoo. 

Hipotesi
s 

Analisis 

Pembahasan 

Tesis 
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Berdasarkan Gambar 3.1 maka dapat dibentuk kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini, di mana terdapat 4 variabel bebas, yaitu merek, label, kemasan 

dan layanan pelengkap, serta 1 variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 

Hubungan antara variabel-variabel tersebut bisa dilihat pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Hubungan antara Variabel  

3.2 Hipotesis 

Hipotesis dalam Tugas Akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Merek memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian 

produk ShiFoo. 

H2: Label memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian 

produk ShiFoo. 

H3: Kemasan memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian produk ShiFoo. 

H4: Layanan Pelengkap memiliki pengaruh yang positif terhadap 

keputusan pembelian produk ShiFoo. 
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