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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Asal Usul Ikan Bandeng (Chanos-Chanos) 

Ikan bandeng yang dalam bahasa latin adalah Chanos-chanos, dalam bahasa 

Inggris berarti Milkfish. Orang yang menemukan ikan bandeng pertama kali yaitu 

Dane Forsskal pada Tahun 1925 di laut merah. Taksonomi dan klasifikasi ikan 

bandeng sebagai berikut (Sudrajat, 2008) : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class : Osteichthyes 

Ordo : Gonorynchiformes 

Family : Chanidae 

Genus : Chanos 

Spesies : Chanos chanos 

Nama dagang : Milkfish 

Ikan bandeng memiliki tubuh yang panjang, ramping, padat, pipih, dan oval 

menyerupai torpedo dengan warna badannya yaitu putih mengkilap. Sekitar 1 : (4,0-

5,2) merupakan perbandingan antara total tinggi dengan panjang. Disisi itu, 

perbandingan total  panjang antara kepala dengan panjang total yaitu 1 : (5,2-5,5) 

(Sudrajat, 2008). Ukuran kepala seimbang dengan ukuran tubuhnya, berbentuk 

lonjong dan tidak bersisik. Bagian depan kepala (mendekati mulut) semakin runcing 

(Purnomowati et al, 2007). 
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Ikan bandeng termasuk jenis ikan eurihalin, sehingga ikan bandeng dapat 

dijumpai di daerah air tawar, air payau, dan air laut. Selama masa perkembangannya, 

ikan bandeng menyukai hidup di air payau atau daerah muara sungai. Ketika 

mencapai usia dewasa, ikan bandeng akan kembali ke laut untuk berkembang biak 

(Purnomowati et al, 2007). Pertumbuhan ikan bandeng relatif cepat, yaitu 1,1-1,7 % 

bobot badan/hari (Sudrajat, 2008), dan bisa mencapai berat rata-rata 0,60 kg pada usia 

5-6 bulan jika dipelihara dalam tambak (Murtidjo, 2002). 

2.2. Pengertian Agribisnis 

Agribisnis merupakan : 1. Suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu 

atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang 

ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan usaha yang 

menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan-

kegiatan pertanian; 2. Sebuah sistem kegiatan yang meliputi tiga komponen, the farm 

input sector, the farming sector, dan the product marketing sector. Dan .3. 

Merupakan keseluruhan dan kesatuan dari seluruh organisasi dan kegiatan mulai dari 

produksi dan distribusi sarana produksi, kegiatan produksi pertanian di lahan 

pertanian sampai dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan turun sampai 

distribusi hasil akhir dari pengolahan tersebut ke konsumen. (Sutawi, 2002) 

Pembangunan sistem Agribisnis mencakup lima subsistem yaitu 

1. Subsistem agribisnis hulu (up-stream agribisnis), yakni industri 

perbenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, 

pestisida, obat/vaksin ternak) dan industri agro otomotif (mesin dan peralatan 

pertanian) serta industri pendukungnya.  

2. Subsistem usaha tani (on -farm agribusiness). Termasuk dalam hal ini adalah 

usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, usaha tani tanaman obat-obatan, 
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usaha tani perkebunan, dan usaha tani peternakan, usaha perikanan dan usaha 

kehutanan. 

3. Subsistem pengolahan (down stream agribusiness). Termasuk didalamnya 

industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam, 

industri bio farmaka, dan industri agro wisata dan estetika.  

4. Subsistem pemasaran termasuk didalamnya adalah kegiatan distribusi untuk 

memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, 

promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar (market intelligence). 

5. Subsistem jasa yang menyediakan jasa bagi subsistem agribisnis hulu, 

subsistem usaha tani. 

6. Dan subsistem agribisnis hilir. Termasuk ke dalam sub sistem ini adalah 

penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi, transportasi, 

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan 

kebijaksanaan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, makro ekonomi) 

(Yuliawati, 2012).  

 

2.3.  Potensi Perikanan di Jawa Tengah  

Jawa Tengah merupakan provinsi yang menghasil bandeng yang menempati 

urutan ke-empat di Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 3. Perkembangan budidaya ikan bandeng, pada tahun 2013 

produksi bandeng Jawa Tengah mencapai 63.631 ton (Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2015). 
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Tabel 3. Perkembangan Budidaya Ikan Bandeng Tahun 2011 – 2013 

 

No.  

 

Provinsi 

Tahun 

2011 2012 2013 

---Ton--- 

1.  Jawa Barat 66,146 76,545 74,680 

2.  
 

Jawa Tengah 57,201 64,305 63,631 

3.  Jawa Timur 76,937 80,546 76,211 

4.  Kalimantan  

Selatan 

10,239 14,788 17,832 

5.  Kalimantan 

Timur 

17,317 23,921 25,745 

6.  Sulawesi Barat 14,159 14,709 15,919 

7.  Sulawesi 

Selatan 

78,181 87,309 89,708 

8.  Sulawesi 

Tenggara 

32,812 34,158 42,733 

9.  Nangro Aceh 

Darussalam 

20,455 16,747 18,492 

10.  Lampung 6,496 5,022 5,795 

Sumber : Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2015) 

Kota Semarang merupakan kota yang memproduksi ikan bandeng, setiap 

tahunnya Kota Semarang mengalami peningkatan dalam memproduksi perikanan 

tambak bandeng jika dibandingkan dengan perikanan tambak lainnya (Badan Pusat 

Statistik Kota Semarang, 2016). Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 produksi ikan 
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bandeng mengalami kenaikan sebesar  68,75 ton menjadi 865,93 ton (Badan Pusat 

Statistik Kota Semarang, 2016). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Produksi Perikanan Tambak Di Kota Semarang Tahun 2011-2016. 

 

Tahun 

Produksi (Ton) 

Bandeng Belanak Udang Lainnya 

2011 349,58 28,87 34,65 15,50 

2012 359,79 28,87 34,45 18,79 

2013 797,18 36,02 37,60 27,94 

2014 797,18 36,02 37,60 27,94 

2015 865,93 36,35 235,49 47,43 

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2016) 

 

2.4.  Bandeng Duri Lunak 

Ikan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan duri lunak harus 

memiliki tingkat kesegaran yang tinggi sehingga produk bandeng duri lunak yang 

dihasilkan memiliki mutu yang lebih baik. Mutu produk yang dihasilkan tergantung 

dari bahan baku maupun proses pengolahan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 5. Ciri-ciri ikan segar yang bermutu tinggi maupun yang bermutu rendah. 

Produk olahan ikan bandeng duri lunak, sesuai dengan namanya, mempunyai duri 

yang lunak. Bahan baku untuk pembuatan ikan bandeng duri lunak saat ini bukan 

hanya ikan bandeng saja, tetapi juga ikan berduri banyak lainnya (misal ikan mujair, 

tawes, ikan terbang) dan ikan-ikan lainnya. Pengolahan ikan duri lunak merupakan 

modifikasi dari pemasakan tradisional (ikan pindang). Dibandingkan dengan cara 

tradisional, waktu yang dibutuhkan untuk pemasakan bertekanan lebih singkat. 

Produk akhir mempunyai warna, aroma dan rasa yang tidak banyak berubah 

dibandingkan dengan ikan segarnya, tekstur dagingnya menjadi lebih padat dan 

kenyal (dibandingkan dengan ikan pindang) dan duri menjadi lunak sehingga seluruh 

bagian bubuh ikan dapat dimakan. Bahan yang dibutuhkan ikan segar (jenis yang 
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sama dengan ukuran yang seragam), garam dapur (NaCl), bumbu-bumbu yaitu jahe, 

kunyit, bawang merah, dan cabai, aluminium foil. Sambel merupakan sajian 

pelengkap untuk di makan pada bandeng duri lunak.  

Tabel 5. Ciri-Ciri Ikan Segar yang Bermutu Tinggi Maupun yang Bermutu 

Rendah (SNI No.01-2729.1-2013) 

Parameter Ikan Segar Bermutu Tinggi Ikan Segar Bermutu 

Rendah 

Mata Cerah, bola mata menonjol, 

kornea jernih  

Bola mata cekung, pupil 

putih susu,kornea keruh  

Ingsang Warna merah cemerlang, tanpa 

lender  

Warna kusam, dan 

berlendir 

 Lapisan lender jernih, transparan  

mengkilat cerah, belum ada 

perubahan warna  

Lender berwarna 

kekuningan 

sampai coklat tebal, 

warna cerah 

hilang, pemutihan nyata 

 Sayatan daging sangat cemerlang, 

berwarna asli, tidak ada 

pemerahan sepanjang tulang 

belakang,  

 

Sayatan daging kusam, 

warna  

merah jelas sepanjang 

tulang  

belakang,  

 Perut utuh, ginjal merah terang, 

dinding perut dagingnya utuh, bau 

isi perut segar  

Dinding perut 

membubar, bau busuk  

 Segar, bau rumput laut, bau 

spesifik  

menurut jenis  

Bau busuk  

 

Konsistensi Padat, elastis bila ditekan dengan 

jari, sulit menyobek daging dari 

tulang belakang  

Sangat lunak, bekas jari 

tidak mau hilang bila 

ditekan, mudah sekali 

menyobek daging dari 

tulang belakang  
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1. Cara Pembuatan Pengelolaan Bandeng Duri Lunak 

Pada pengolahan Bandeng Duri Lunak, toko mengambil ikan bandeng dari 

supplier yang isi perut dan sisiknya sudah dibersihkan. Setelah ikan bandeng 

dibersihkan, lalu di proses ke tahap selanjutnya yaitu ikan dibagi menjadi dua bagian 

secara horizontal. Kemudian pada bagian dalam, ikan bandeng dilumuri garam, 

bawang putih, jahe yang ditelah dihaluskan dan diolesi dengan egg yellow (pewarna 

makanan yang berbentuk cair) dan kunyit pada bagian luar bandeng. Kemudian di 

presto hingga berbau matang yang dimasak hingga 1 jam pada suhu 127
0
C.  

2. Proses Pembuatan Sambel  

Pada proses pembuatan sambel, langkah pertama yang dilakukan adalah bawang 

putih dan cabai yang sudah dicuci akan digoreng dan dilakukan  penggilingan. 

Setelah melewati tahap penggilingan (bahan yang sudah di campur). Adonan sambal 

di campur dengan beberapa bahan tertentu seperti minyak, garam, dan gula. 

Kemudian adonan sambel tersebut di dinginkan kemudian di kemas. (devina,  2015). 

2.5. Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan 

dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain (Kotler, 2001). Untuk 

melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen diperlukan tindakan dan 

perlakuan terhadap barang yang dalam proses pemasaran yang disebut fungsi 

pemasaran. Menurut Kotler (2001) fungsi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 

pertukaran, fisik, dan fasilitas. 
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1) Fungsi Pertukaran 

Fungsi pertukaran merupakan semua tindakan untuk mempelancar pemindahan 

hak atas milik barang dan jasa. Fungsi pertukaran terdiri atas : (1) fungsi penjualan 

dan (2) fungsi pembelian. 

2) Fungsi Fisik 

Fungsi fisik adalah semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga 

memperoleh kegunaan tempat dan waktu. Fungsi fisik terdiri atas beberapa hal 

berikut : 

a) Fungsi penyimpanan fisik menyimpan barang dalam kurun waktu tertentu, dari 

sejak barang dihasilkan sampai dijual. Kadang perlu ada pengelolaan lebih 

lanjut terhadap barang tersebut. 

b) Fungsi pengangkutan yaitu perencanaan, seleksi dan penyerahan semua alat 

pengangkutan dalam proses pengangkutan selama pemasaran. 

3) Fungsi Fasilitas  

Fungsi fasilitas adalah semua tindakan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan fungsi pertukaran fisik. Fungsi ini terdiri atas beberapa fungsi yaitu : (1). 

Fungsi standarisasi dan  (2). Fungsi grading mempunyai suatu ukuran atau penentuan 

mutu barang yang terdiri atas beberapa fungsi berikut: 

1. Fungsi standarisasi dan grading adalah suatu ukuran atau penentuan mutu barang 

yang terdiri atas sejumlah perincian mengenai ukuran, warna rupa, isi air, 

kematangan rasa, atau kombinasi dari ukuran tersebut. 

2. Fungsi pembiayaan adalah penggunaan modal selama barang dalam proses 

pemasaran untuk membantu pelaksaaan fungsi pertukaran dan fungsi fisik. 

3. Fungsi pertukaran dan fisik. Fungsi tersebut meliputi pengumpulan dan penilaian 

fakta-fakta dan gejala sekitar lalu lintas barang dalam masyarakat mengenai 
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harga, jumlah kualitas supply stock, dan permintaan konsumen yang berasal dari 

tiap tingkat pasar pada waktu dan tempat tersebut. 

 

2.6.  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Menurut UU Nomor 99 tahun 1998, pengertian UKM adalah: “Kegiatan 

ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas 

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan 

yang tidak sehat” (Kementrian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah RI, 2009). Menurut UU No. 28 tahun 2008 Tentang definisi Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) dikelompokkan kedalam tiga pengertian yakni : 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan dengan memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima 

ratus juta rupiah). 

3. Usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria kekayaan bersih 

dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah). 
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Menurut  Andi (2009) di Indonesia beragam jenis Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) membagi ke dalam 4  (empat) kelompok yakni : 

a) Usaha perdagangan merupakan usaha yang tergolong  usaha perdagangan seperti 

agen koran/majalah, agen sepatu, agen pakaian, pengecer minyak, kebutuhan 

pokok, pengecer buah-buahan, pengumpul barang-barang bekas, pedagang kaki 

lima, dan sebagainya. 

b) Usaha pertanian merupakan usaha dalam bidang pertanian misalnya pembibitan 

dan perkebunan buah-buahan dan sayur-sayuran, peternak ayam, peternak sapi, 

tambak udang, kolam ikan dan sebagainya. 

c) Usaha industri merupakan usaha yang tergolong dalam usaha industri seperti 

industri makanan atau minuman, industri pertambangan, industri pengrajin atau 

konveksi dan sebagainya. 

d) Usaha jasa merupakan usaha yang menyediakan jasa seperti jasa konsultan, jasa 

konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, perbengkelan, 

restoran dan sebagainya. 

 

2.7.  Sikap Konsumen  

 Sikap konsumen merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. 

Sikap merupakan presdisposisi (keadaan mudah terpengaruh) yang dipelajari untuk 

menanggapi secara konsisten terhadap suatu objek, baik dalam bentuk tanggapan 

positif maupun tanggapan negatif. Konsep sikap sangat berkaitan dengan konsep 

kepercayaan (belief) dan perilaku (behavioral) (Kristianto, 2011). Menurut Setiadi 

(2008), mengklasifikasikan fungsi sikap menjadi 4 (empat), yaitu: 
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1. Fungsi utilitarian. Seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau 

produk karena ingin memperoleh manfaat dari produk (rewards) tersebut atau 

menghindari risiko dari produk (punishment).  

2. Fungsi ekspresi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai, gaya hidup dan 

identitas sosial seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan 

opini dari seorang konsumen.  

3. Fungsi mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang (citra 

diri-self image) dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari 

faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya.  

4. Fungsi pengetahuan. Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk sering 

mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut, karena itu sikap positif 

terhadap suatu produk sering mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap 

suatu produk. 

Sikap memiliki beberapa karakter yaitu: 

1. Sikap memiliki objek. Sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek 

tersebut dapat terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti 

produk, merek, iklan, harga, penggunaan, dan media.  

2. Konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen dan 

perasaan tersebut direfleksikan oleh perilakunya. Oleh karena itu, sikap memiliki 

konsistensi dengan perilaku. Perilaku seorang konsumen merupakan gambaran 

sikapnya.  

3. Sikap positif, negatif, dan netral. Seseorang mungkin menyukai (positif), tidak 

menyukai (negatif), atau bahkan tidak memiliki sikap (netral) terhadap suatu 

objek.  

4. Intensitas sikap. Sikap seorang konsumen terhadap suatu merek produk akan 

bervariasi tingkatannya, ada yang sangat menyukainya, dan ada yang kurang 

suka, bahkan tidak menyukai sama sekali.  
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5. Resistensi sikap. Resisten adalah seberapa besar sikap seorang konsumen dapat 

berubah. Pemasar penting memahami bagaimana resistensi konsumen agar dapat 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Pemasaran ofensif bisa diterapkan 

untuk mengubah sikap konsumen yang sangat resisten atau merekrut konsumen 

baru.  

6. Persistensi sikap. Persistensi adalah karakteristik sikap yang menggambarkan 

sikap akan berubah karena berlalunya waktu.  

7. Keyakinan sikap. Keyakinan adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran 

sikap yang dimilikinya.  

8. Sikap dan situasi. Sikap seseorang terhadap suatu objek sering muncul dalam 

konteks situasi. Ini artinya situasi akan memengaruhi sikap konsumen terhadap 

suatu objek (Suwarman, 2011).  

Menurut Sumarwan (2011), menjelaskan bahwa sikap konsumen 

(tricomponent attitude model)  terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: 

1. Komponen kognitif terdiri atas pengetahuan dan persepsi yang didapat dari 

kombinasi pengalaman langsung dan informasi dari berbagai sumber.   

2. Komponen afektif merupakan emosi atau perasaan tentang suatu produk atau 

merek.  

3. Komponen konatif merupakan konsep sikap terkait dengan konsep keyakinan 

dan perilaku (behavioral) yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk 

melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan objek sikap (produk atau 

merek tertentu). 

 

2.8.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stimulus Sikap Konsumen  

 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000), faktor demografi terdiri dari usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang sering digunakan dalam 

menentukan segmentasi pasar. 
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1. Usia  

 

Umur dan tahap daur hidup, orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli 

selama masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabot dan rekreasi sering 

kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup 

keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan 

kedewasaannya. Pemasar seringkali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap 

daur hidup dan mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaran untuk 

setiap tahap (Kotler, 2001). 

 

2. Jenis kelamin 

 

Produk yang beredar dipasar akan memiliki kecenderungan eksklusif atau 

berasosiasi kuat dengan penggolongan jenis kelamin, tetapi faktanya klasifikasi 

produk berdasarkan gender mulai memudar dalam kurun waktu kedepan. Dengan 

alasan ini, produsen sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya berdasarkan jenis 

kelamin saja untuk menetapkan target pasar, tetapi menerima kategori jenis kelamin 

untuk perkembangan produk dipasar (Schiffman dan Kanuk, 2000). 

 

3. Pendidikan 

 

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianut, cara berpikir, 

cara pandang bahkan persepsinya terhadap suatu masalah. Konsumen yang memiliki 

tingkat pendidikan lebih baik akan sangat responsif terhadap informasi (Suwarman, 

2003). Menurut Jahi, (1988) mengatakan bahwa pendidikan suatu faktor yang 

menentukan dalam mendapatkan pengetahuan. Seseorang yang mempunyai tingkat 

pendidikan lebih tinggi umumnya lebih menyadari kebutuhan akan informasi, 
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sehingga menggunakan lebih banyak jenis sumber informasi dan lebih terbuka 

terhadap media massa. 

 

4. Pekerjaan  

 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pemasar 

berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata 

akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan 

spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu. 

(Kotler, 2001). 

 

 

 

5. Pendapatan 

 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari 

pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Pendapatan umumnya diterima 

dalam bentuk uang. Pendapatan adalah sumber daya material yang sangat penting 

bagi konsumen, karena dengan pendapatan itulah konsumen dapat membiayai 

kegiatan konsumsinya. Jumlah pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli 

bagi seseorang konsumen. Daya beli akan menggambarkan banyaknya barang dan 

jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seorang konsumen dan seluruh anggota 

keluarganya (Suwarman, 2003).  

 

6. Lokasi.  

 

Faktor lokasi juga berpengaruh terhadap keputusan yang diambil konsumen 

untuk membeli suatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pembeli dan dekat 
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dengan pusat keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha. Sebelum 

seseorang/sekelompok orang memutuskan untuk membeli makanan di suatu toko, 

mereka juga akan mempertimbangkan lokasi tempat makan tersebut. Kemudahan 

jangkauan toko dari lokasi konsumen (waktu diperlukan, parkir) (Ghanimata, 2012). 

 

2.9.  Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Membahas mengenai konsep perilaku konsumen berarti membahas mengenai 

bagaimana konsumen membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya (waktu, uang dan usaha) untuk memperoleh barang atau jasa yang 

diinginkan. Proses pengambilan keputusan pembeli terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu : 

pengenalan masalah, pencarian, evaluasi alternatif, pilihan, evaluasi pasca akuisisi. 

(Kotler,  2001).  Tahapan proses pengambilan kebutuhan pembelian disajikan pada 

Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Sumber : Kotler (2001) 

Pada tahap pengenalan masalah, konsumen mengaku bahwa mereka 

membutuhkan sesuatu. Pencarian informasi dilakukan apabila kebutuhan cukup kuat 

maka konsumen menggunakan tahap ini. Pada tahap evaluasi alternatif, konsumen 

mengevaluasikan alternatif  yang mereka identifikasikan untuk memecahkan  masalah 

mereka pilihan merupakan tahap keempat dari proses dimana konsumen memutuskan 

tindakan alternatif apa yang yang dipilih, misalnya merek mana yang akan dipilih, 

apakah mereka akan membelanjakan uang atau menabung, dan pada tahap 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian Evaluasi 

alternatif 

Pilihan Evaluasi pasca 

akuisisi 
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pascaakuisisi konsumen mengkonsumsi dan menggunakan produk atau jasa yang 

mereka peroleh (Kotler, 2001). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian suatu 

barang terdiri dari faktor budaya, sosial, pribadi perorangan, dan psikologi. Faktor 

budaya, baik budaya konsumen itu sendiri, sub budaya dan kelas sosial, 

mempengaruhi perilaku konsumen atau pembeli barang-barang konsumsi. Budaya 

pembeli itu sendiri menentukan keinginan dan perilaku seseorang yang tercermin 

pada instinct dan perilaku manusia. Subbudaya yang mempengaruhi perilaku 

pembeli, dibedakan atas kelompok bangsa atau suku bangsa, kepercayaan atau 

agama, ras dan daerah geografis. Faktor sosial yang mempengaruhi perilaku 

konsumen atau pembeli barang-barang konsumsi terdiri dari kelompok yang 

mempengaruhi (reference groups), keluarga (family), dan status sosial (Kotler, 2001). 

Kelas sosial yang mempengaruhi perilaku pembeli terutama dalam nilai-nilai 

kepentingan dan keinginannya. Faktor pribadi perorangan yang mempengaruhi 

perilaku konsumen atau pembeli barang-barang  konsumsi terdiri dari tingkat siklus 

kehidupan (life cycle stage), dan umur pembeli, pekerjaan, keadaan ekonomi, cara 

hidup (life style), kepribadian, dan konsep diri sendiri (self concept), yaitu bagaimana 

seseorang melihat dirinya sendiri. Faktor perorangan ini dapat dipengaruhi pembeli 

barang-barang meliputi tingkat umur, pendapatan, pendidikan, pekerjaan (profesi)-

nya, kepribadian, dan sikap terhadap resiko. Faktor psikologis dari orang-orang 

mempengaruhi dalam pembelian adalah motivasi, persepsi, proses belajar dari 

pengalaman serta kepercayaan diri dan sikap seseorang (Kotler, 2001).  

2.10.   Kepuasan Konsumen 

Kepuasan adalah evaluasi pasca konsumsi untuk memilih beberapa alternatif 

dalam rangka memenuhi harapan (Engel et al, 1994).  Dalam teori mikro ekonomi 

menjelaskan utilitas atau kepuasan mempunyai 4 (empat) jenis kegunaan yaitu : (1).  
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Guna karena bentuk (form utility), (2).  Guna karena waktu (time utility),  (3).  Guna 

karena tempat (place utility) dan  (4).  Guna karena hak milik (possession utility). 

Tingkatan dimana anggapan kinerja produk akan sesuai dengan harapan 

seorang pelanggan disebut dengan kepuasan pelanggan. Perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-harapannya 

(Kotler,  2007). Bila kinerja produk jauh lebih rendah dibandingkan harapan 

pelanggan, pembelinya tidak puas. Sebaliknya bila kinerja sesuai dengan harapan 

atau melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau merasa amat gembira. Menurut 

Nicholson (2000), utilitas adalah kesenangan atau pemenuhan kebutuhan yang 

diperoleh seseorang dari aktivitas ekonominya. Kepuasan konsumen merupakan 

evaluasi setelah pembelian yang dilakukan, dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan 

konsumen akan muncul apabila hasilnya tidak memenuhi harapan (Engel et al. 

1994). Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli kembali produk atau 

sebaliknya apabila yang dirasakan konsumen adalah ketidakpuasan maka konsumen 

akan menghentikan pembelian produk tersebut. Tingkat kepuasan konsumen 

disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Tingkat Kepuasan Konsumen 

Sumber : Engel et al, (1994) 

 

2.11. Atribut Produk 

Menurut Simamora (2004) atribut memiliki dua pengertian.yaitu atribut 

sebagai karakteristik yang membedakan merek atau produk yang lain dan atribut 

sebagai faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian suatu merek atau produk, yang melekat pada produk itu sendiri. Atribut 

produk terdiri dari tiga tipe yaitu:  

1. Ciri atau rupa (feature). Ciri dapat berupa ukuran, bahan dasar, karakteristik 

estetis, proses manufaktur, servis atau jasa, penampilan, harga, susunan maupun 

trademark.  

2. Manfaat (benefit). Manfaat dapat berupa kegunaan, kesenangan yang 

berhubungan dengan panca indera, manfaat non material seperti waktu. 

3. Fungsi (function). Atribut fungsi jarang digunakan dan lebih sering 

diperlakukan sebagai ciri-ciri atau manfaat (Simamora, 2004).  

Atribut produk merupakan karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki suatu 

produk yang akan membentuk ciri-ciri, fungsi serta manfaat. Seorang konsumen akan 

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Nilai produk bagi konsumen 

Kebutuhan dan keinginan 

konsumen 

Harapan konsumen terhadap 

produk 

Tingkat kepuasan konsumen 
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melihat suatu produk berdasarkan pada karakteristik atau ciri atau atribut yang ada 

pada produk tersebut. Atribut produk dibedakan menjadi atribut fisik dan abstrak. 

Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik suatu produk, misalnya ukuran, warna, 

dan bentuk. Atribut abstrak menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk 

berdasarkan persepsi konsumen. Konsumen akan mempertimbangkan atribut fisik 

dan abstrak dalam menilai suatu produk. Pertimbangan ini akan sangat ditentukan 

oleh informasi yang tersimpan di dalam memorinya (Suwarman, 2003).  

2.12. Penelitian Terdahulu  

 

Nama Peneliti, 

Tahun 

Judul Tujuan Metode 

Agriani Hermita 

Sadeli dan Hesty 

Nurul Utami (2013) 

Sikap Konsumen 

terhadap Atribut 

Produk untuk 

Mengukur Daya 

Saing Produk Jeruk 

Mengetahui posisi 

daya saing buah 

jeruk lokal yang 

beredar di wilayah 

Bandung dilihat dari 

sudut pandang 

melalui 

perbandingan sikap 

konsumen terhadap 

atribut produk jeruk 

lokal dan jeruk 

impor 

Metode survei 

deskriptif, 

menggunakan data 

kuantitatif. 

Sarah Nur Nafisah, 

(2013). 

Sikap Konsumen 

terhadap Jeruk 

Lokal dan Jeruk 

Impor Di Pasar 

1. Mengkaji 

karakteristik 

umum konsumen 

buah jeruk di 

Analisis Deskriptif 



26 
 

 
 
 
 
 

Modern Kota 

Bogor 

pasar modern 

Kota Bogor. 

  2. Menganalisis 

proses keputusan 

pembelian 

konsumen 

terhadap buah 

jeruk di pasar 

modern Kota 

Bogor. 

 

  3. Menganalisis 

sikap dan dan 

persepsi terhadap 

buah jeruk lokal 

dan buah jeruk 

impor dipasar 

modern Kota 

Bogor 

Model fishbein dan 

pemetaan.  

Mutia Intan Savitri 

Herista, (2015). 

Sikap dan 

Preferensi 

Konsumen Buah 

Jeruk Lokal dan 

Buah Jeruk Impor 

(Studi kasus Kota 

Bandar Lampung 

Provinsi Lampung) 

1. Mendeskriptifkan 

karakteristik 

konsumen dan 

proses 

pengambilan 

keputusan Kota 

Bandar Lampung 

Provinsi 

Lampung. 

Analisis deskriptif 
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  2. Menganalisis 

sikap konsumen 

terhadap buah 

jeruk lokal dan 

jeruk impor di 

Kota Bandar 

Lampung 

Provinsi 

Lampung.  

Analisis 

multiatribut 

fishbein. 

  3. Mengkaji atribut 

yang paling 

dipertimbangkan 

konsumen dan 

menjadi 

preferensi dalam 

keputusan 

membeli di Kota 

Bandar Lampung 

Provinsi 

Lampung. 

Analisis conjoin 

 

 

2.13. Kerangka Konsep Pemikiran  

 

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan tinjauan 

pustaka. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang digemari oleh masyarakat 

pada umumnya. Salah satu bentuk olahan ikan bandeng yang diminati oleh konsumen 

adalah bandeng duri lunak. Toko Bandeng Juwana (TBJ) merupakan toko yang 
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menjual bandeng duri lunak. Minat masyarakat dalam memilih bandeng duri lunak di 

TBJ menurun pada tahun 2016, membuat pemilik toko di TBJ mempunyai tujuan 

untuk memenuhi dan melayani kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga 

pemasar perlu memahami sikap konsumen. Jumlah rata-rata produksi olahan bandeng 

duri lunak tertinggi di bandingkan dengan olahan bandeng lainnya menyebabkan 

banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen dalam pembelian produk 

olahan tersebut. Tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi suatu produk tidak dapat 

ditentukan oleh satu faktor, melainkan secara simultan dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi karakteristik konsumen seperti jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, pekerjaan, serta lokasi. faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen seperti kenyamanan, promosi, 

persaingan antar toko, pelayanan, dan pengiriman. Sedangkan faktor internal meliputi 

atribut produk bandeng duri lunak tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, maka 

penulis ingin mengetahui bagaimana sikap konsumen, faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi sikap konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian bandeng 

duri lunak, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap pembelian bandeng duri lunak 

di TBJ Kota Semarang.  

Karakteristik konsumen digunakan analisis deskriptif. Untuk mengetahui sikap 

konsumen menggunakan analisis multiatribut fishbein dan perceptual mapping. 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  sikap konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian bandeng duri lunak di TBJ Kota Semarang 

menggunakan analisis regresi linier berganda dan deskriptif. Sedangkan analisis yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen yaitu dengan analisis 

Metode Important Performance Analtsis (IPA) dan Customer Satisfaction Index 

(CSI). Alur pemikiran tersebut dapat terlihat pada Gambar 3.  
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                                         Gambar 3. Kerangka Konsep  Pemikiran  

Minat masyarakat dalam 

membeli bandeng duri lunak di 

TBJ 

Sikap konsumen 

Metode Important 

Performance Analysis  

(IPA) dan Customer 

Satisfaction Index 

(CSI) 

Tingkat kepuasan 

konsumen 

Atribut meliputi 

kualitas, ketersediaan  

(stock), tampilan, 

keamanan pangan, 

harga dan kemasan  
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