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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Kajian Pustaka 

2.1.1 Bauran Pemasaran 

 Pemasaran sebagai suatu sistem yang saling terkait, bertujuan untuk 

menganalisis merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan sampai 

mendistribusikan produk atau jasa sehingga dapat memenuhi serta memuaskan 

kebutuhan konsumen. 

Menurut A.Subagyo (2010:2) definisi pemasaran adalah: 

“Proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran 

produk serta nilai dengan pihak lain.” 

Banyak cara dalam memasarkan suatu produk atau jasa, pada umumnya 

perusahaan bertugas untuk menemukan kombinasi yang paling baik dikenal 

dengan istilah bauran pemasaran (Marketing Mix) yang tentunya akan 

menguntungkan perusahaan. 

Berdasarkan pendapat Kotler yang dikutip oleh Herry A Buchory 

(2010:5) definisi bauran pemasaran adalah: 

”seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan 

digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran”. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Marketing Mix (bauran pemasaran) terdiri 

dari 4P yaitu Product, Price, Place and Promotion. Pengertian dari masing - 

masing ”P” menurut A.Subagyo (2010:130) adalah sebagai berikut: 

1. Product (Produk) 

Sebuah objek yang nyata atau jasa tidak berwujud yang diproduksi 

massal atau diproduksi dalam skala besar dengan volume unit tertentu. 

 

 



 

 

8 

 

2. Price (Harga) 

Harga adalah jumlah pelanggan membayar untuk produk. Hal ini 

ditentukan oleh sejumlah faktor termasuk pangsa pasar, persaingan, 

biaya material, produk identitas, dan nilai yang dirasakan pelanggan 

pada produk. 

3. Place (Distribusi) 

Place mewakili lokasi di mana suatu produk dapat dibeli. Hal ini sering 

disebut sebagai saluran distribusi. Strategi Distribusi bertujuan untuk 

memberi kemudahan kepada konsumen dalam menemukan informasi 

dan keberadaan produk. 

4. Promotion (Promosi) 

Mewakili semua komunikasi yang seorang pemasar dapat menggunakan 

di pasar. Promosi mempunyai 4 (empat) elemen yang berbeda: 

periklanan, public relations, dari mulut ke mulut, dan titik penjualan. 

 

2.1.2 Atribut Produk 

Setiap perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu yang terdapat pada suatu produk. Oleh karena itu 

produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki ciri-ciri tertentu 

yang membedakannya dari produk perusahaan lainnya. Ciri-ciri atau unsur-unsur 

tersebut adalah atribut produk. Untuk produk yang berbentuk barang berwujud 

maupun tidak berwujud, perusahaan memiliki atribut atau karakteristik tertentu. 

Atribut dapat berupa bentuk fisik, warna, label, harga, kemasan, pelayanan, dan 

sebagainya. Selain membedakan suatu produk dengan produk lain, atribut produk 

juga harus mampu menjadi suatu daya tarik bagi konsumen. 

Pengetian atribut produk menurut Tjiptono (2008: 103) adalah sebagai 

berikut:  

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian”. 
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Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2009:347) menyatakan 

bahwa pengertian atribut produk adalah sebagai berikut: 

“Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan 

penentuan manfaat yang akan diberikan”. 

 

2.1.3 Unsur-unsur Dalam Atribut Produk 

Pada umumnya atribut dari suatu barang bukan hanya satu, namun 

mungkin ada beberapa. Dengan demikian bila terdapat beberapa barang atau jasa 

yang akan dikonsumsi, dipertimbangkan pertama yang dilakukan adalah 

membandingkan nilai-nilai atribut pada masing-masing barang atau jasa tersebut. 

Menurut Tjiptono (2008: 104) menerangkan bahwa atribut produk 

meliputi: 

1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, warna, gerak, 

atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek 

sebenarnya merupakan janji penjual secara konsisten menyampaikan 

serangkaian ciri-ciri manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. 

2. Kemasan 

Kemasan merupakan proses yang terkait dengan perancangan dan 

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

produk. 

3. Pemberian Label (Labeling) 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan 
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bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) 

yang dicantumkan pada produk. 

4. Layanan Pelengkap (supplementary Service) 

Pada masa sekarang ini apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau 

layanan, baik itu jasa sebagai produk inti maupun sebagai jasa 

pelengkap. Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi 

layanan berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. 

5. Jaminan 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti 

rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana diharapkan 

atau dijanjikan. 

2.1.4 Indikator Atribut Produk 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:347) mengelompokkan atribut 

produk ke dalam tiga bagian, yaitu: 

      1. Kualitas 

Kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian 

yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain 

yang berharga pada produk secara keseluruhan.  

2. Fitur 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya.  Menjadi 

produsen awal yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan 

dianggap bernilai menjadi salah satu cara yang efektif untuk bersaing. 
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3. Gaya dan Desain Produk 

Gaya semata-mata menjelaskan penampilan produk tertentu. Gaya 

mengedepankan tampilan luar dan membuat orang bosan. Gaya yang 

sensasional mungkin akan mendapat perhatian dan mempunyai nilai seni, 

tetapi tidak selalu membuat produk tertentu berkinerja dengan baik. 

Berbeda dengan gaya, desain bukan sekedar tampilan setipis kulit ari, 

tetapi desain masuk ke jantung produk. Desain yang baik dapat 

memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga 

penampilannya. Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian, 

meningkatkan kinerja produk, memotong biaya produksi dan memberikan 

keunggulan bersaing di pasar sasaran. 

 

2.2      Perilaku Konsumen 

2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para 

pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku pembelian konsumen agar 

mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. 

Definisi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2007, p6) 

adalah sebagai berikut: 

“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 

kebutuhan”. 

Sedangkan menurut Engel et al (2005: 3) adalah sebagai berikut: 

“Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung untuk mendapatkan, 

mengkomunikasikan, dan menghabiskan produk dan jasa, temasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini”. 
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2.2.2 Model Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2005: 203) model perilaku konsumen dapat digambarkan                    

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

Sumber: Kotler-Keller (2009: 203) 

Rangsangan pemasaran terdiri dari empat P (4P), yaitu: Product, Price, Place, 

dan Promotion. Sedangkan rangsangan lain yang juga mempunyai kekuatan dalam 

lingkungan pembelian terdiri dari: Ekonomi, Teknologi, Politik, dan Budaya. 

Semua rangsangan ini akan memasuki kesadaran para pembeli atau kotak hitam 

pembeli, dimana semuanya itu berubah menjadi respon pembeli yang diamati, 

yaitu pemilihan produk, pemilihan merk, pemilihan saluran pembelian, penentuan 

waktu pembelian dan jumlah pembelian. Pemasaran ingin memahami bagaiman 

rangsangan diubah menjadi respon dalam kotak hitam pembeli, yang mempunyai 

dua bagian. Pertama, karakteristik pembelian yang mempengaruhi bagaimana dia 

menerima dan bereaksi terhadap rangsangan. Kedua, proses keputusan pembelian 

itu sendiri mempengaruhi tingkat laku pembelian.  

 

2.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis, seperti terlihat gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.2 

Faktor-Faktor Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Kotler & Armstrong (2009: 201), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut: 

 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam perilaku 

konsumen. Faktor budaya terdiri dari: 

 

a. Budaya 

Budaya adalah penyebab dasar keinginan dan perilaku konsumen. 

Perilaku manusia sebagian besar merupakan hasil proses belajar. 

Pemasar selalu berusaha mengenali pergeseran budaya untuk 

menemukan produk baru yang diinginkan. 

b. Sub Budaya 

Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya, atau kelompok-kelompok 

orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman 

dan situasi kehidupan. Sub budaya meliputi kewarganegaraan, agama, 

kelompok ras, dan daerah geografis yang serupa. 
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c. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif 

permanen dan relatif teratur dimana anggota-anggotanya memiliki 

nilai, minat, dan perilaku. 

 

2. Faktor Sosial  

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

kecil, keluarga, peran sosial, dan status sosial. Faktor sosial terdiri dari: 

a. Kelompok 

Perilaku konsumen banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok 

kecil. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan tempat 

seorang berada disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya, kelompok 

acuan berfungsi sebagai titik pembanding atau acuan secara langsung 

maupun tidak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. 

b. Keluarga  

Keluarga merupakan organisasi pembelian di masyarakat tempat 

konsumen berada yang paling penting, dan keluarga telah diteliti 

secara luas. Keluarga dapat dibedakan menjadi dua dalam kehidupan 

pembeli, yaitu keluarga orientasi (terdiri dari orang tua dan saudara 

kandung seorang) dan keluarga prokreasi (yaitu pasangan dan 

sejumlah anak seorang). 

c. Peran dan Status 

Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang 

hidupnya, keluarga, club dan organisasi. Kedudukan orang itu di 

masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan 

statusnya.  

Tiap peran akan membawa status yang mencerminkan penghargaan 

umum di masyarakat. Orang-orang memilih produk yang 

mengkomunikasikan peran dan status mereka dalam masyarakat.  
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3. Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti 

umur dan tahap situasi hidup, perkerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, dan konsep diri. 

a. Umur dan Tahap Siklus Hidup 

Sepanjang hidupnya, orang akan mengubah barang dan jasa yang 

dibelinya. Selera terhadap makanan, pakaian, perabotan, rekreasi 

sering terkait dengan umur. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus 

hidup keluarga yang terbagi menjadi tiga, yaitu muda, paruh baya, 

manula. 

b. Pekerjaan  

Pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Pekerja 

kerah biru akan membeli baju lapangan, sedangkan pekerja kerah putih 

akan membeli baju bisnis.  

c. Situasi Ekonomi 

Stiuasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. 

Pemasar barang yang sensitif terhadap pendapatan akan 

memperhatikan trend pendapatan, tabungan dsn tingkst suku bunga. 

Jika indikator ekonomi menunjukkan titik resesi, pemasar akan 

mengambil langkah untuk mendesain ulang, mereposisi, dan 

mengganti harga produk mereka dengan cepat. 

d. Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang tergambarkan pada 

kegiatan, minat, dan pendapatnya. Gaya hidup menunjukkan seluruh 

pola kegiatan dan interaksi seseorang di dunia. Konsep gaya hidup 

apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, dapat membantu untuk 

memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan bagaimana 

nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah karakteristik psikologis 
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yang menghasilkan tanggapan yang secara konsisten dan terus 

menerus terhadap lingkungannya. Kepribadian berguna dalam 

menganalisa perilaku konsumen untuk produk dan pilihan merk 

tertentu. 

4. Faktor Psikologis 

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak kebutuhan. Salah 

satunya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, yaitu kebutuhan yang 

timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga 

diri atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Pilihan pembelian 

seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu: 

a. Motivasi 

Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat 

untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. 

Motif (dorongan) adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara 

kuat mencari keputusan atas kebutuhan tersebut.  

b. Persepsi 

Orang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana tindakan 

orang itu terpengaruh oleh persepsinya mengenai situasi tersebut. 

Persepsi adalah proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan 

informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. 

c. Pembelajaran  

Saat seseorang bertindak, mereka belajar. Pembelajaran menunjukkan 

perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Pembelajaran 

terjadi melalui saling pengaruh antara dorongan, rangsangan, isyarat, 

tanggapan dan penguatan.  

d. Keyakinan dan Sikap 

Melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapat keyakinan dan 

sikap, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku pembelian. 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang 

mengenai sesuatu. Sedangkan sikap menggambarkan evaluasi, 
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perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidak 

sukanya seseorang terhadap objek atau ide. 

 

   2.3   Minat Beli Konsumen 

Minat digambarkan sebagai sebuah situasi seseorang sebelum melakukan 

tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau 

tindakannya. Minat merupakan perilaku yang muncul sebagai responden terhadap 

objek yang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. 

(Kotler dan Keller (2009:172) 

Dibawah ini merupakan beberapa pengertian minat: 

a. Minat dianggap sebagai sebuah perangkat atau perantara antara faktor-

faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. 

b. Minat dapat mengindikasikan seberapa jauh kemampuan seseorang 

untuk mencoba. 

c. Minat menunjukan pengukuran kehendak seseorang. 

d. Minat berhubungan dengan perilaku yang terus menerus. 

 

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh 

cukup besar terhadap perilaku dan juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarahkan pada apa yang akan mereka lakukan. 

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap perilaku dan juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarahkan pada apa yang akan mereka lakukan. 

Minat adalah kesadaran suatu obyek, orang, masalah, atau situasi yang 

mempunyai kaitan dengan dirinya. Dalam kaitannya dengan pemasaran, seorang 

konsumen harus mempunyai keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih 

dahulu sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Hal inilah yang 

dimaksud oleh para pemasar dengan membangkitkan minat akan suatu kategori, 

yang juga disebut usaha menciptakan permintaan primer (primary demand). 

Berikut ini definisi minat beli menurut pada ahli. 



 

 

18 

 

Pengertian minat beli menurut Schiffman dan Kanuk (2007;228) 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Suatu model sikap seseorang terhadap objek barang yang sangat cocok 

dalam mengukur sikap terhadap golongan produk, jasa, atau merek 

tertentu”. 

 

Sedangkan pengertian minat beli menurut Howard yang dikutip oleh 

Durianto dan Liana (2004;44) adalah : 

“Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk 

yang dibutuhkan pada periode tertentu” 

 

Definisi minat beli menurut Kinnear dan taylor yang dikutip oleh 

Thamrin (2003;142) : 

“Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam 

sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan”. 

 

 Menurut Tjetjep Djatnika dalam jurnal “Mempertinggi efektivitas 

program magang industri melalui pendekatan kemitraan dalam rangka 

membangun kepercayaan dan keyakinan dunia usaha dan dunia industry”. 

(2007), terdapat empat langkah yang dialami konsumen dalam proses keputusan 

pembelian yang disebut dengan AIDA, diatas terdiri dari :  

1. Attention: Tahap dimana konsumen menaruh perhatian terhadap 

barang atau jasa. 

2. Interest: Tahap dimana ketertarikan konsumen untuk mengetahui 

lebih jauh tentang keistimewaan produk atau jasa. 

3. Desire: Tahap dimana konsumen berhasrat atau berminat karena 

barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan-nya. 

4. Action: tahap dimana si konsumen agar mengambil tindakan untuk 

mulai membeli produk kita sekarang 

Dari konsep AIDA diatas, attention, interest, desire,dan action merupakan 

indikator dan minat beli konsumen. Adapun tidak digunakannya tahap 
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action karena hal tersebut sudah bukan lagi bagian dari minat beli karena 

pada tahap tersebut konsumen sudah melakukan suatu keputusan 

pembelian dimana menurut Kinnear dan taylor yang dikutip oleh 

Thamrin (2003;142) “Minat beli merupakan bagian dari komponen 

perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden 

untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan”. 

 

2.4 Hubungan Atribut Produk Dengan Minat Pembelian 

Setiap perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu yang ada pada suatu produk. Konsumen melihat setiap 

produk sebagai kumpulan dari sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang tercermin dari 

atribut yang melekat pada suatu produk. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Tjiptono (2008: 103) “Atribut produk 

adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan pembelian”. 

Menurut Simamora (2004: 147) “Atribut produk adalah faktor-faktor 

yang dipertimbangkan oleh pembelian pada saat membeli produk. Seperti harga, 

kualitas, kelengkapan fungsi (fitur), desain, layanan purna jual dan lain-lain”. 

Atribut dapat berupa merek, kemasan, pelayanan, harga, kualitas, jaminan, 

warna, dan label. Kebanyakan konsumen melihat atribut sebagai suatu 

keseluruhan isi dari produk yang akan mereka beli. Jadi, atribut yang terdapat 

pada suatu produk mengidentifikasi siapa penjual atau pembuat barang dan jasa 

tertentu, dan didalamnya merupakan janji penjual untuk memberikan tampilan 

manfaat dan jasa tertentu untuk pembeli. Konsumen memandang atribut sebagai 

bagian yang penting dari suatu produk, karena itu penjual berusaha keras untuk 

merancang, menciptakan kemudian merealisasikan sebuah atribut produk. 

Sebelum konsumen melakukan pembelian terhadap suatu produk, 

konsumen melakukan beberapa tahap sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Yang 

pertama dimulai dengan pengenalan masalah untuk mengetahui kebutuhan apa 
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yang mereka inginkan. Selanjutnya konsumen akan mencari informasi mengenai 

produk apa yang mereka butuhkan, seperti manfaat, kegunaan dari produk yang 

akan dipilih. Informasi tersebut dapat diperoleh dari teman, keluarga, tetangga, 

promosi iklan, pameran, atau dengan eksperimen. Dari informasi yang telah 

didapat, diperoleh beberapa alternatif pilihan mengenai produk dengan berbagai 

macam atribut masing-masing. Kemudian konsumen penilaian atas alternatif 

atribut mana yang paling bermanfaat bagi konsumen. 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil 

keputusan tentang pembelian suatu merek ataupun kategori produk, yang melekat 

pada produk atau menjadi bagian dari produk itu sendiri. Menurut Simamora 

(2004: 79), mengatakan bahwa atribut produk meliputi dimensi-dimensi yang 

terkait dengan produk atau merek seperti performance, conformance, daya tahan, 

keandalan, desain, gaya, reputasi, dan lain-lain. Selain dimensi-dimensi produk, 

juga menyangkut apa saja yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli, menonton, memperhatikan, suatu produk seperti harga, 

ketersediaan produk, merek, harga jual kembali, ketersediaan suku cadang, 

layanan setelah penjualan dan seterusnya. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran  

Dalam upaya memasarkan produk dan menjaring komsumen, perusahaan 

harus berhadapan dengan lingkungan pemasaran yang terdiri dari pelaku dan 

kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan perusahaannya.  

Di dalam bauran pemasaran, produk adalah unsur yang paling penting 

karena produk mencakup seluruh perencanaan yang mendahului produksi aktual, 

produk mencakup riset dan pengembangan, dan produk mencakup semua layanan 

yang menyertai produk seperti instalasi dan pemeliharaan.  

Tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami 

pelanggan dengan demikian baik produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 
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konsumen dan menjual dengan sendirinya. Idealnya pemasar harus menghasilkan 

pelanggan yang siap untuk membeli, dengan demikian yang diperlukan adalah 

membuat produk atau jasa tersebut tersedia dan siap dijual. 

Atribut produk menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan 

pembelian atas produk dan mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen, 

maka perusahaan harus menjadikan atribut produk sebagai faktor penting dan 

merupakan daya tarik bagi konsumen. 

Atribut-atribut yang menyertai suatu produk dapat menjadikan suatu ciri 

yang dapat membedakan produk sejenis antara perusahaan satu dengan 

perusahaan lain. 

Dengan melihat uraian di atas dapat dilihat bahwa menyediakan berbagai 

atribut produk yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran. 

Ciri berhasil atau tidaknya usaha pemasaran adalah besarnya tingkat penjualan 

dari produksi atau jasa yang disediakan oleh perusahaan, sehingga tujuan 

perusahaan tercapai, yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah 

satu cara mencapai keuntungan itu adalah dengan mempengaruhi konsumen agar 

melakukan keputusan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu yang menjadi ujung tombak 

perusahaan dalam mempengaruhi minat pembelian konsumen adalah produk itu 

sendiri. Pemahaman terhadap hal tersebut memungkinkan pemasaran untuk 

mengembangkan  sebuah program pemasaran yang efektif dan penting artinya 

bagi pasar sasaran. 

Apabila perusahaan dapat menyediakan produk sesuai kebutuhan dan 

keinginan konsumen, maka akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan 

antar semua pihak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

2.6 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Penelitian sebelumnya 

Repository  

No Nama Judul sumber 

1 Arifani, Nissa (2013) Pengaruh Atribut Produk 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen Pada Produk 

Kendaraan Bermotor 

Merek Tvs Neo X3i 

Universitas Widyatama 

2 Harwanto, Randyakso Pengaruh Atribut Produk 

Yamaha Jupiter MX 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Survey Pada 

PT. Kencana Berlian 

Merdeka Bandung) 

Universitas Widyatama 

3 Rifki Maulana  Pengaruh atribut produk 

New Avanza  terhadap 

keputusan pembelian 

Universitas Widyatama 

4 Dery Nugraha Pengaruh brand equity dan 

merek sepeda motor Yama 

Mio J terhadap Minat Beli 

Universitas Widyatama 

5 Andri Mulya Pengaruh atribut Produk 

Susu KPSBU terhadap 

Niat Beli 

Universitas Widyatama 

Jurnal nasional 

No Nama Judul Sumber 

1 Dani Advincent Kolopita, 

Agus Supandi Soegoto 

 

Analisis Atribut Produk 

Dan Harga Terhadap 

Minat Beli Mobil Suzuki 

Ertiga Di Kota Manado 

Jurnal EMBA Vol.3 No.2 

Juni 2015 

 

2 Windarta Atribut Produk, Persepsi 

tentang harga, Kualitas 

Pelayanan, Minat Beli 

Ulang (Studi kasus Pada 

Konsumen Bakpia Mutiara 

Jogja) 

Jurnal universitas Negeri 

Yogyakarta 

3 Asep Taufik Hidayat, 

Funny Mustikasari Elita, 

Agus Setiaman 

Hubungan Antara Atribut 

Produk Dengan Minat Beli 

Konsumen 

eJurnal Mahasiswa 

Universitas Padjadjaran 

Vol.1., No.1 (2012) 

4 Nela Kristiana,  

Nanang Wahyudin 

Pengaruh persepsi atribut 

produk terhadap minat beli 

konsumen Mobil merek 

isuzu elf studi pada  Pt. 

Karya Zirang Utama Isuzu 

Jurnal Ilmu Manajemen 

dan Akuntansi Terapan, 

Vol 3 Nomor 1, Mei 2012 
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Semarang 

5  Mega Rosalia dan Parjono Pengaruh Atribut Produk 

Terhadap Loyalitas 

Konsumen Kerudung 

Produk Rabbani Pada 

Komunitas Mahasiswi 

Muslim Di Unesa 

Ketintang   

 

E-JOURNAL UNESA  

Universitas Negeri   

Surabaya 

Jurnal internasional 

No Nama Judul Sumber 

1  

Oghojafor Ben 

Akpoyomare, Ladipo 

Patrick Kunle Adeosun 

and Rahim Ajao Ganiyu 

(2012) 

The Influence of Product 

Attributes on Consumer 

Purchase Decision in the 

Nigerian Food and 

Beverages Industry: A 

Study of Lagos Metropolis 

 

American Journal of 

Business and Management 

Vol. 1, No. 4, 2012, 196-

201 

2 Md. Enayet Hossain 

(2007) 

An Evaluation of Brands 

Image, Product Attributes 

and Perceived Quality of a 

Selected Consumer Non-

durable Product 

Volume 19, No.2, August 

2007 Rajasthan 

University, Bangladesh 

3 Chan-Chien Chiu, 

Tao-Sheng Chiu (2011) 

 

The Effects of Product 

Attribute’s New 

Information on Consumer 

Elaboration and  Brand 

Attitude 

The Journal of 

International Management 

Studies, Volume 7, 

Number 1, 

April, 2012 

4 Kevin Mason, Joyce 

Bequette, (1998) 

 

Product experience and 

consumer product attribute 

inference accuracy 

Journal of Consumer 

Marketing, Vol. 15 Iss: 4, 

pp.343 - 357 

5 Nadezhda K. Novotorova 

and Michael A. Mazzocco 

(2009) 

The Impact of Product 

Attribute Wording on 

Consumer Acceptance of 

Biotechnology 

Applications in Produce 

Journal of Food 

Distribution Research  

 

 

2.7 Hipotesis  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

“Terdapat hubungan antara kelengkapan atribut produk Daihatsu Ayla 

terhadap minat beli konsumen”. 

Ho : Tidak terdapat hubungan. 

Ha : Terdapat hubungan. 
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