
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buah Jambu Air (Syszygium samarangense) 

 

Buah Jambu Air (Syszygium samarangense aqueum) termasuk dalam famili 

Myrtaceae yang merupakan tanaman asli Indonesia dan sejak masa penjajahan Belanda 

dikenal sebagai buah segar dimusim kemarau. Buah Jambu Air banyak mengandung 

air sekitar 90% dari 100 gram bagian buah yang dapat dimakan dan berfungsi sebagai 

penghilang rasa haus selain itu Jambu Air juga mengandung protein, karbohidrat, 

kalsium, zat besi, magnesium, potassium, zinc, copper, asam sitrat, fosfor, serat, 

vitamin C, vitamin A, niacin, riboflavin, thiamin dan sejumlah zat bermanfaat lainnya 

(Hariyanto, 1993). Dalam tubuh manusia terdapat senyawa yang disebut antioksidan 

yaitu senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas, seperti: enzim SOD (Superoksida 

Dismutase), gluthatione, dan katalase. Antioksidan juga dapat diperoleh dari asupan 

makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E dan betakaroten serta 

senyawa fenolik. Bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, seperti 

rempah-rempah, coklat, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran seperti buah Jambu 

Air, Tomat, Pepaya, Jeruk dan sebagainya (Prakash, 2001).  

Jambu Air memiliki banyak spesies yang menghasilkan buah, memiliki 

penampakan indah dan menghasilkan komoditas industri sehingga banyak disukai 

orang. Umumnya terdapat 2 spesies jambu air yang dikenal yaitu jambu air kecil 



(Syzygium aqueum) dan Jambu Air besar atau Jambu Air Semarang (Syzygium 

samarangense). Syzygium samarangense merupakan varietas jambu air yang paling 

poluler di kawasan Asia Tenggara. Bagian tumbuhan Jambu Semarang 

berukuran sedikit lebih besar dibandingakan dengan buah Jambu Air lainnya. Awal 

abad 20, jambu air telah dibudidayakan di beberapa negara seperti Jamaika dan 

Suriname. Kini, Jambu Air telah banyak ditanam dan dikembangkan di negara-negara 

seperti India, Thailand, Cina, Amerika Tengah dan Selatan (Susilo, 2013). Ilustrasi 

buah Jambu Air dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

 

Ilustrasi 1. Buah Jambu Air (Syszygium samarangense) 

(Sumber: www.google.com) 

 

Klasifikasi Jambu Air menurut Cronquist (1981) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Class   : Magnoliopsida  

Subclass  : Rosidae  

Ordo  : Myrtales  

Famili   : Myrtaceae  

Genus  : Syzygium  

Spesies  : Syzygium aqueum  

http://www.google.com/


Jambu Air umumnya berupa perdu dengan tinggi 3-10 m. Tanaman ini 

memiliki batang yang bengkok dan bercabang mulai dari pangkal pohon. Daunnya 

tunggal berhadapan dan bertangkai, karangan bunga berbentuk malai serta memiliki 

bunga berwarna kuning keputihan. Buah jambu air bertipe buni, berbentuk gasing 

dengan pangkal 4 kecil dan ujung yang sangat melebar serta berwarna putih sampai 

pink. Daging buahnya putih dan berair, hampir tidak beraroma, dan memiliki rasa asam 

kadang-kadang sepat (Susilo, 2013). Rata-rata produksi buah Jambu Air di Jawa 

Tengah disajikan pada Tabel 1. 

        

      Tabel 1. Jumlah pohon, Produksi dan Rata-Rata Produksi Jambu air Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008-2012 

 

Tahun Jumlah 

pohon   

Persentase Produksi Persentase Rata-

rata  

Persentase 

  --batang-- -- % --  -- kw -- --%-- -- kw -- --%-- 

2008 202.987    0 161.890      0 79,76    0 

2009 183.804 9,4 142.738 11,8 77,66 2,6 

2010 176.728 3,8 150.529   5,4 85,17 9,6 

2011 214.112     21,1 149.730   0,5 69,93     17,8 

2012 228.501 6,7 195.478 30,5 85,54     22,3 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2012            

      

Jambu Air memiliki keunggulan yaitu buahnya yang besar menyerupai lonceng 

dan bisa mencapai bobot 150 gr per buah, dengan warna kulit buah merah mengkilap.  

Daging buah tebal, empuk, rasa manis dan tanpa biji serta memiliki kemampuan 2-3 

kali panen per tahun dan jumlah panenan  15 – 25 kg per pohon, maka bertanam Jambu 

Air skala kecilpun cukup menjanjikan hasil, tanpa perlu menanam berpuluh-puluh 

pohon di lahan yang luas (Prakash, 2001).Buah Jambu Air dapat tumbuh hampir di 



semua tempat di Indonesia. Buah Jambu Air ini mudah menyesuaikan diri dengan 

segala jenis tanah selama tanah itu subur, gembur dan berair banyak. Keistimewaan 

lain dari buah Jambu Air adalah mudah didapat dan tidak memerlukan perawatan yang 

terlalu mahal (Hariyanto, 1993).  

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata produksi Jambu Air di Provinsi 

Jawa Tengah mulai periode Tahun 2008 sampai 2012 cenderung fluktuatif, dimana 

pada Tahun 2008 sebanyak 161.890 kw dengan jumlah pohon sebanyak 202.987 

batang. Pada Tahun 2012 terdapat sebanyak 195.478 kw dengan jumlah pohon 228.501 

batang (BPS Jawa Tengah, 2012). 

 

1.2. Perilaku Konsumen 

 

Perilaku Konsumen adalah suatu tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan dengan harapannya (Kotler, 2008). Perilaku konsumen adalah 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

menyusul tindakan ini (Umar, 2003). 

American Marketing Assosiaciation (AMA) mendefinisikan perilaku 

konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan 

lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka 

(Setiadi, 2003). Menurut Mowen dan Minor (2002) perilaku konsumen didefinisikan 

sebagai studi tentang unit pembelian (buying unit) dan proses pertukaran yang 



melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-

ide. 

Konsumen memberikan respon dengan tanggapan yang dapat diamati termasuk 

pemilihan produk, merk, agen, waktu belanja, dan jumlah yang dibeli (Kotler dan 

Amstrong, 2008). Berdasarkan pengertian perilaku konsumen diatas mengandung tiga 

unsur penting di dalamnya Peter dan Olson (1996), yaitu :  

a. Perilaku konsumen bersifat dinamis, selalu berubah dan bergerak sepanjang 

waktu.  

b. Perilaku konsumen melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, serta 

perilaku dan kejadian sekitar. 

c. Perilaku konsumen akan melibatkan pertukaran antar individu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Kotler dan 

Amstrong 2008) antara lain: 

a. Faktor budaya, memberikan pengaruh paling luas dalam tingkah laku 

konsumen yang mencakup sub faktor budaya, sub budaya dan kelas sosial. 

b. Faktor sosial, seperti kelompok keluarga dalam status sosial pembeli.  

c. Faktor pribadi, seperti umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian konsep diri konsumen. 

d. Faktor psikologis, terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan 

konsumen. 

 

 



1.3. Keputusan Pembelian  

 

Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif yang mengandung 

tiga definisi, yaitu: (1) Adanya pilihan atas dasar logika atau pertimbangan; (2) Adanya 

beberapa alternatif yang harus dipilih sebagai salah satu yang terbaik; dan (3) Adanya 

tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan ini makin mendekatkan pada tujuan tersebut 

(Handri dan Dian, 2005). Sebuah proses pengambilan keputusan pembelian tidak 

hanya berakhir dengan terjadinya transaksi pembelian, akan tetapi diikuti pula oleh 

tahap perilaku purna-beli (terutama dalam pengambilan keputusan yang luas), dalam 

tahap ini konsumen merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan 

mempengaruhi perilaku pembelian berikutnya, jika konsumen merasa puas ia akan 

memperlihatkan peluang yang besar untuk melakukan pembelian ulang. Seseorang 

konsumen yang merasa puas cenderung akan mengatakan kepada orang lain (Tjiptono, 

2013). 

Konsumen yang rasional akan memilih tempat berbelanja yang lebih mampu 

memenuhi harapan dan kepuasannya berbelanja. Pengambilan keputusan membeli 

adalah proses pengenalan, pencarian informasi, evaluasi (penilaian) dan seleksi dari 

alternatif produk, seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan terhadap produk 

yang akan digunakan atau dibeli oleh konsumen (Sumarwan, 2004). Keputusan 

konsumen untuk membeli suatu produk selalu melibatkan aktivitas secara fisik dan 

aktivitas secara mental. Aktivitas secara fisik berupa kegiatan langsung konsumen 

melalui tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan pembelian. Aktivitas secara  



mental yakni konsumen menilai produk sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan 

oleh masing-masing individu (Setiadi, 2003). 

  

2.3.1. Tahapan Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 

Ada beberapa tahapan proses pengambilan keputusan yaitu pengenalan 

kebutuhan konsumen, pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber, penilaian dan 

seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, konsumsi, dan yang 

terakhir adalah evaluasi setelah belanja (Engel, 1994). Tahapan atau proses 

pengambilan keputusan yang pertama adalah pengenalan kebutuhan konsumen adalah 

berusaha mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya, baik yang sudah 

direncanakan maupun yang muncul secara tiba-tiba. Pencarian informasi dan penilaian 

sumber-sumber adalah pencarian internal ke memori untuk menentukan solusi yang 

memungkinkan. Jika pemecahannya tidak dapat diperoleh melalui pencarian internal, 

maka proses pencarian difokuskan pada stimulus eksternal yang relevan dalam 

menyelesaikan masalah (pencarian eksternal). Penilaian dan seleksi terhadap alternatif 

pembelian adalah penilaian dan seleksi terhadap alternative pembelian terdiri dari dua 

tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi 

terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Keputusan membeli 

merupakan proses dalam pengambilan keputusan membeli, setelah melewati 

tahaptahap sebelumnya. Apabila konsumen dipuaskan dari pembelian tersebut maka 

akan ada pembelian kembali. Konsumen melakukan pembelian yang nyata berdasarkan 

alternatif yang telah dipilih. Perilaku sesudah pembelian dapat mempengaruhi 



pembelian ulang dan juga mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain 

tentang produk perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, tahapan proses pengambilan 

keputusan membeli terdiri dari enam tahapan, yaitu diawali dengan tahapan pengenalan 

kebutuhan, kemudian ke tahapan kedua pencarian informasi dan penilaian sumber-

sumber, dilanjutkan ke tahapan ketiga evaluasi alternatif, selanjutnya ke tahapan 

keempat keputusan untuk membeli, tahapan kelima konsumsi dan diakhiri dengan 

tahapan perilaku sesudah pembelian (Kotler, 2008). Tahapan proses pengambilan 

keputusan konsumen dapat dilihat pada Ilustrasi 2.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Tahapan Proses Keputusan Pembelian Kotler (2008). 
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1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

 

Definisi keputusan pembelian adalah proses dimana konsumen memutuskan 

akan membeli produk atau  merek tertentu. Dalam proses keputusan pembelian 

konsumen akan melakukan pengenalan kebutuhan, penelitian sebelum pembelian dan 

evaluasi alternatif (Kanuk, 2008). Proses keputusan pembelian konsumen akan 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Tindakan setelah proses 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan menimbulkan penilaian setelah 

pembelian yang akan dilakukan konsumen dan dapat mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang atau tidak (Kotler, 2008). 

Faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian terdiri dari dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, persepsi, 

pekerjaan, gaya hidup, usia, pendapatan, kepribadian dan keyakinan. Faktor eksternal 

antara lain budaya, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, situasi, harga, produk, 

promosi, lokasi dan lingkungan fisik lokasi (Kotler, 2008). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian Jambu Air adalah 

pengetahuan konsumen, harga, keyakinan, motivasi, lokasi,  packaging, pendapatan, 

pendidikan dan umur (Simamora, 2004). 

 

2.4.1. Motivasi  

 

Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan perilaku dan memberikan  arah 

serta tujuan bagi perilaku seseorang. Sedangkan motif adalah konstruk yang 



menggambarkan kekuatan dalam diri yang tidak dapat diamati, merangsang respon 

perilaku dan memberikan arah spesifik terhadap respon tersebut (Sumarwan, 2003). 

Ketika motivasi mengarahkan kekuatan yang mengakibatkan perilaku sesorang 

memiliki tujuan, maka kepribadian akan mengarahkan perilaku yang dipilih untuk 

mencapai tujuan dalam situasi yang berbeda (Kotler dan Amstrong, 2008).  

Perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan dengan kata 

lain bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya di rangsang oleh keinginan untuk 

mencapai beberapa tujuan. Istilah motivasi seringkali dipakai silih berganti dengan 

istilah-istilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan, keinginan, dorongan, semangat atau 

impuls (Thoha, 2004). Motivasi digolongkan menjadi dua macam yaitu motivasi 

internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari 

dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan, sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar 

diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat 

menguntungkan dirinya (Zainun, 2007).  

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa 

dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan 

rasa ketidaknyamanan. Sedangkan beberapa kebutuhan yang lainnya dapat bersifat 

psikogenesis yaitu kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan 

akan pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok (Setiadi, 2003). 

Seseorang yang termotivasi akan siap untuk segera melakukan tindakan. Tindakan 



seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi 

tertentu. Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunkan individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan 

sebuah gambaran. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga 

pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu 

yang bersangkutan (Kotler, 2008).  

Kepribadian berkaitan dengan kualitas pribadi yang bertahan lama, yang 

memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri dan berespon terhadap dunia 

sekitarnya. Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang, yang 

menyebabkan terjadinya jawaban secara relatif dan bertahan lama terhadap 

lingkungannya (Kotler, 2008). Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong 

oleh suatu kekuatan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu disebut motivasi (Simamora, 2004).  

Motivasi dalam bidang pemasaran adalah pertimbangan atau pengaruh yang 

mendorong seseorang untuk melakukan pembelian yang terbagi menjadi 2 yaitu 

motivasi rasional dan emosional. Motivasi rasional adalah pembelian yang berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen yang fungsional 

dan dalam keadaan objektif seperti kualitas produk, harga produk, ketersediaan barang, 

efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima. Motivasi emosional adalah 

pembelian yang terkait dengan perasaan seperti membeli suatu barang tertentu dapat 

meningkatkan status sosial, peranan brand atau merek dapat menunjukkan status 

ekonomi pembeli yang pada umumnya bersifat subjektif. Keputusan pembelian 



seseorang saat membeli suatu produk tentunya akan dipengaruhi oleh kedua jenis 

motivasi tersebut yaitu motivasi rasional dan motivasi emosional (Sigit, 2002).  

 

2.4.2. Harga 

 

Harga mengacu pada nilai produk tersebut agar konsumen rela mengeluarkan 

uang untuk membeli suatu produk berdasarkan kemampuan finansial. Harga adalah 

nilai yang dipertukarkan konsumen untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, 

penggunaan atau kepemilikan barang atau jasa. Jadi harga tidak selalu berbentuk uang 

karena harga bisa berbentuk barang, tenaga, dan waktu (Simamora, 2004). Harga masih 

menduduki tempat teratas sebagai penentu dalam keputusan pembelian. Keyakinan 

merupakan pemikiran deskriptif yang dianut oleh seseorang dalam menilai suatu 

produk untuk pengambilan keputusan (Kotler dan Amstrong, 2008). 

Harga adalah jumlah uang dan aspek lain yang mengandung kegunaan tertentu 

yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Harga dapat memberikan 

pemasukan bagi perusahaan, selain itu harga berperan sebagai aspek yang paling 

visible bagi pembeli sehingga harga dianggap sebagai indikator kualitas suatu produk 

oleh konsumen. Perusahaan memiliki program penetapan harga yang mengacu pada 

tingkat harga umum yang berlaku untuk produk tertentu dan relatif terhadap harga 

pesaing (Tjiptono, 2013). Harga juga merupakan nilai yang disebutkan dalam mata 

uang adalah sebagai alat tukar. Pengertian harga dalam ilmu ekonomi adalah atribut 

produk yang berkaitan dengan kegunaan dan nilai suatu produk. Harga merupakan 



aspek yang menggambarkan kualitas produk dan mempengaruhi terhadap persepsi 

yang akan ditimbulkan oleh konsumen (Sunyoto, 2013). 

Menurut Tjiptono (2008) penetapan harga yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan merupakan hasil dari pertimbangan yang cermat. Penetapan harga yang 

cermat perlu dilakukan perusahaan karena beberapa alasan, yaitu:  

a. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk  

b. Harga merupakan aspek yang tampak jelas bagi pembeli  

c. Harga adalah penentu permintaan pasar  

d. Harga bersifat fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan cepat 

e. Harga mempengaruhi citra produk 

Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar 

dibanding manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut 

memiliki nilai negatif. Konsumen mungkin akan menganggap sebagai nilai yang buruk 

dan kemudian akan mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut (Kotler dan 

Amstrong, 2008). 

 

2.4.3. Lokasi 

 

 

Lokasi berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategi seperti fleksibilitas, 

competitive positioning, manajemen permintaan dan fokus strategi. Fleksibilitas 

sebuah lokasi merupakan ukuran sejauh mana produk mampu bereaksi terhadap situasi 

perekonomian yang berubah (Kotler, 2008). Keputusan pemilihan lokasi berkaitan 

dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif 



karena penyedia jasa mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang 

responsif terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, budaya, dan 

persaingan dimasa yang akan datang (Tjiptono, 2005).  

Pemilihan lokasi yang baik merupakan keputusan yang sangat penting. 

Pertama, karena keputusan lokasi mempunyai dampak yang permanen dan jangka 

panjang, apakah lokasi tersebut telah dibeli atau hanya disewa. Kedua, lokasi akan 

mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa mendatang. Lokasi yang dipilih haruslah 

mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya dapat bertahan. Nilai 

lokasi akan memburuk akibat perubahan lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu, 

mungkin saja usaha tersebut harus dipindahkan atau ditutup (Lamb, 2001). Lokasi 

merupakan suatu keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi 

dan stafnya akan ditempatkan, dan lokasi merupakan gabungan antara lokasi dan 

keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan cara penyampaian 

jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategi (Lupiyoadi, 2001). 

Menurut Tjiptono (2013), pemilihan tempat atau lokasi memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut: 

1. Akses misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi umum 

2. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan 

3. Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, 

yaitubanyaknya orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang besarterjadinya 

peningkatan penjualan dan kepadatan dan kemacetan lalu lintasdapat pula menjadi 

hambatan 



4. Tempat parkir yang luas dan aman 

5. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian hari 

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan 

7. Persaingan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa ditawarkan 

8. Peraturan pemerintah. 

Lokasi merupakan faktor yang akan dipertimbangkan oleh konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Lokasi merupakan struktur fisik dari sebuah usaha 

yang merupakan komponen utama yang terlihat dalam membentuk kesan sebuah usaha 

yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penempatan usahanya dan kegiatan 

dalam menyediakan saluran pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Pemilihan 

lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya 

tujuan badan usaha. Pemilihan lokasi juga harus memperhatikan potensi pasar yang 

tersedia di sekitar lokasi tersebut (Utami, 2012). 

 

2.4.4. Packaging (kemasan) 

 

Packaging adalah tampilan pengemasan produk untuk siap dijual kepada 

konsumen. Kemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau 

pembungkus suatu produk. Kemasan yang menarik akan memberikan nilai plus pada 

konsumen yang sedang membedakan beberapa produk yang bentuk dan mutunya 

hampir sama. Perbedaan tersebut akan terlihat dari label yang biasanya dalam kemasan 

produk (Kotler dan Amstrong, 2008). Pengemasan (packaging) merupakan proses yang 



berkaitan dengan perancagan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus 

(wrapper) untuk suatu produk (Tjiptono, 2002). 

Buah-buahan yang dijual dipasar modern biasanya dikemas menarik dan lebih 

bersih salah satunya menggunakan Styrofoam. Kemasan menggunakan Styrofoam yang 

sering dikenal sebagai gabus ini digunakan untuk mengemas makanan instan, atau 

makanan siap saji bahkan untuk mengemas buah-buahan yang dijual di pasar modern. 

Bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin tetapi tetap nyaman 

dipegang, dapat mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, 

harganya murah, lebih aman, serta ringan. Ilustrasi kemasan buah menggunakan 

Styrofoam terdapat pada Ilustrasi 3.  

 

Ilustrasi 3. Styrofoam 

           (Sumber: www.google.com) 

 

 

Ada empat fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran menurut (Kotler, 2008) 

yaitu :  

a. Swalayan (self service) adalah jumlah produk yang semakin bertambah di jual 

secara swalayan di pasaran dan toko yang memberikan potongan harga. 



Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, dimana 

kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen 

dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. 

b. Kemakmuran konsumen (consumer offluence) adalah meningkatkan jumlah 

konsumen-konsumen akan berarti bahwa konsumen bersedia membayar lebih 

mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan dan prestise dari kemasan 

yang lebih baik.  

c. Citra perusahaan dan merek (company and brand image) adalah perusahaan 

mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan 

cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek 

produk. 

d. Peluang inovasi (inovational opportunity) adalah cara kemasan yang inovatif 

akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. 

 

Adanya pengemasan suatu produk dapat menguntungkan bagi pihak produsen. 

Keuntungan tersebut diantaranya untuk melindungi barang-barang yang dibungkusnya 

sewaktu barang-barang tersebut bergerak melalui proses marketing, memudahkan 

pedagang eceran untuk membagi-bagi atau memisahkan barang tersebut, untuk 

mempertinggi nilai isinya dengan daya tarik yang ditimbulkan oleh pembungkus, 

sehingga menimbulkan ciri-ciri khas produk tersebut, untuk identitas, mudah dikenal, 

karena adanya label atau merek yang tertera pada pembungkus (Alma, 2007).  

 

 



2.4.5. Pendapatan 

 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari 

suatu pekerjaan yang dilakukannya. Pendapatan pada umumnya diterima dalam bentuk 

uang. Pendapatan sangat penting bagi konsumen karena dengan pendapatan itulah 

konsumen dapat membiayai kegiatan konsumsinya (Sumarwan, 2011). Daya beli yang 

tersedia dalam suatu perekonomian yang bergantung pada pendapatan pada tingkat dan 

distribusi yang berbeda-beda. Pendapatan sangat mempengaruhi konsumsi konsumen. 

Apabila pendapatan meningkat maka kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka 

kebutuhan semakin besar (Setiadi, 2003). 

Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh 

pada periode tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah 

sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka 

waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan 

(Reksoprayitno, 2004). Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang 

dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka 

barang yang dikonsumsi buka hanya bertambah, tetapi juga kualitas barang tersebut 

ikut menjadi perhatian (Soekartawi, 2002).  

Pendapatan yang diukur dari seorang konsumen bukan hanya pendapatan yang 

diterima oleh seorang individu, tetapi diukur semua pendapatan yang diterima oleh 

seluruh anggota keluarga dimana konsumen berada. Keputusan pemebelian rumah 

tangga bukan hanya ditentukan oleh pendapatan dari satu orang, tetapi seluruh anggota 



rumah tangga yang bekerja (Sumarwan, 2011). Keadaan ekonomi seseorang yang 

terdiri dari pendapatan yang dapat di belanjakan (tingkatan, kestabilannya, dan pola 

waktu), tabungan dan milik kekayaan kemampuan meminjam dan sikapnya dan 

sikapnya terhadap lawan menabung. Keadaan ekonomi seseorang akan besar sekali 

pengaruhnya terhadap pilihan produk (Kotler, 2008).  

 

2.4.6. Tingkat pendidikan 

 

Pendidikan seseorang juga mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila 

pendidikan konsumen tinggi maka konsumen akan lebih memilih barang barang yang 

berkualitas baik (Setiadi, 2003). 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 (Kotler, 2008). 

Pengetahuan sebagai dasar kesadaran dapat diukur dari berbagai segi.  

mengukur pengetahuan konsumen dari tiga hal, yang pertama mengukur persepsi 

mereka tentang seberapa banyak yang diketahui tentang suatu produk, kedua mengukur 

jumlah, tipe dan organisasi produk yang tersimpan dalam ingatan konsumen, ketiga 

mengukur jumlah pembelian atau pengalaman dalam penggunaan produk tersebut 

(Setiadi, 2003). Memahami perilaku konsumen, pengetahuan akan produk memainkan 

peran penting karena pengetahuan konsumen akan produk menentukan keputusan 



pembeliannya dan pada akhirnya secara langsung berimbas pada niat membeli (Lin dan 

Chen, 2006). 

 

2.4.7. Umur  

 

Umur dan tahapan siklus hidup dapat membentuk pola konsumsi orang dewasa, 

niasanya mengalami perubahan dan transformasi (perubahan bentuk, rupa, sifat) 

tertentu pada saat menjalani hidupnya (Setiadi, 2003).Selain itu tingkat pendidikan, 

pendapatan, umur juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian 

karena umur dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang dan berpengaruh dalam 

keputusan pembelian produk (Simamora, 2004).  

Pada masa dewasa ini sering mencapai puncak prestasi. Usia > 40 tahun 

dinamakan usia madya dini dimana pada masa tersebut pada akhirnya ditandai 

perubahan-perubahan jasmani dan mental pada masa ini seseorang tinggal 

mempertahankan prestasi yang telah dicapainya pada usia dewasa (Hurlock, 2002). 

Seseorang akan membeli bermacam-macam barang dan jasa seumur hidupnya, dan 

tentunya macam barang dan jasa tersebut dipengaruhi oleh umur orang tersebut. Selera 

orang terhadap suatu produk tergantung pada usia. Perubahan usia seseorang 

menyebabkan selera atau minat konsumsi yang berubah-ubah (Kotler, 2008). 

 

2.5. Penelitian Terdahulu  

 

Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang 



sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya. Ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

kemasan, harga, promosi dan proses keputusan pembelian. 

Penelitian Abubakar (2005) tentang Pengaruh pelaksanaan bauran pemasaran 

terhadap proses keputusan pembelian konsumen pada jamu di Banda Aceh yang 

menggunakan metoden analisis data Path Analysis dengan variabel independen 

promosi, harga, tempat, produk dan proses keputusan pembelian. Berdasarkan 

penelitian tersebut di dapatkan hasil bahwa Promosi dan harga secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap proses keputusan pembelian 

Penelitian Siti Fatonah dan R. Sigit Soebandiono (2012) tentang Analisis 

Faktor-Faktor Marketing Mix Yang Mempengarui Keputusan Konsumen Membeli 

Benih Jagung Hibrida Pioneer P21 Di Kabupaten Bantul menggunakan analisis 

Analisis Regresi Berganda yang dengan pedugaan variable produk, harga, promosi, 

dan distribusi dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli Benih Jagung 

Hibrida Pioneer P21. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa faktor produk, 

harga, promosi dan tempat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian Setyani (2006) mengenai Analisis Perilaku Konsumen dalam 

Membeli Jeruk Medan di Pasar Modern di Surakarta (Kasus di Hypermart Solo Grand 

Mall) yang menggunakan analisi faktor dengan variabel independen bauran pemasaran 

(marketing mix) diperoleh hasil penelitian bahwa faktor tempat (21,7%), faktor harga 

(14,8%), faktor produk (12,1%), faktor penampilan (8,6%), faktor gizi (7,3%). 



Variabel yang paling dipertimbangkan konsumen dalam pembelian jeruk medan di 

Hypermart Solo Grand Mall untuk tiap-tiap faktor adalah variabel kenyamanan, harga, 

ukuran buah, kebersihan kulit buah, dan kandungan gizi buah. 

 

 


