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MOTTO 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 

dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan  

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

(QS Al-Mujadillah: 11) 

 

"Bila Anda Berani Bermimpi Tentang Sukses, Berarti Anda Sudah 

Memegang Kunci Kesuksesan, Hanya Tinggal Berusaha Mencari 

Lubangnya Kunci, Kuncinya Untuk Membuka Gerbang Kesuksesan." 

(Jhon Savique Capone) 

 

“Kesempatan anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur 

oleh seberapa besar kepercayaan anda pada diri sendiri” 

 

“Sukses tidak datang dri apa yang diberikan orang lain, tapi datang 

dari keyakinan dan kerja keras kita sendiri” 
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ABSTRAK 

Devi Indah Kumalawati. Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan 

Pembelian produk Sariayu Hijab Hair Care (studi pada konsumen di Purworejo). 

Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 2017. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan pembelian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Sariayu Hijab Hair 

Care yang ada di Purworejo. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan sampel sebanyak 120 

responden. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai Standardized Coefficients Beta 

sebesar 0,745 dan p-value sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa atribut produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian, diterima. 

 

Kata kunci : atribut produk, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penampilan sangat penting bagi wanita modern yang selalu ingin 

tampil cantik di depan orang lain. Untuk tampil menarik, berbagai varian 

produk kosmetik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 

cenderung berbeda-beda. Kosmetik merupakan produk yang unik karena 

selain memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar wanita 

akan kecantikan, seringkali menjadi sarana bagi konsumen untuk memperjelas 

identitas dirinya secara sosial dimata masyarakat. Kosmetik merupakan salah 

satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan 

keinginan konsumen agar tampil lebih cantik dan menarik. Seiring 

perkembangan zaman, kosmetik seolah menjadi kebutuhan primer bagi 

sebagian kaum wanita, karena dalam kehidupan sehari-hari,wanita tidak dapat 

terlepas dari kosmetik mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, sejak 

bangun tidur hingga menjelang tidur.  

Produk-produk kosmetik dipakai secara berulang setiap hari di seluruh 

tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan 

yang aman untuk dipakai. Produk kosmetik sesungguhnya memiliki resiko 

pemakaian yang perlu diperhatikan mengingat kandungan bahan-bahan kimia 

tidak selalu memberi efek yang sama untuk setiap konsumen (Ferrina dewi, 

2005). Salah satu produk kosmetik yang penting dalam memenuhi kebutuhan 

baik pria maupun wanita adalah sampo.Sampo digunakan setiap hari untuk 
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menambah rasa percaya diri dalam penampilan. Sampo juga dibutuhkan untuk 

membersihkan rambut dan kulit kepala, kotoran rambut dari kulit, 

penumpukan kotoran dari lingkungan dan sisa dari produk perawatan rambut 

yang digunakan oleh wanita. Setelah pembersihan sempurna maka dapat 

memberikan kepuasan bagi pemakai.  

Untuk memperoleh kepuasan dari produk, banyak cara yang dilakukan 

konsumen dalam upaya pemilihan produk sampo sesuai dengan kebutuhannya. 

Konsumen banyak mencari masukan mengenai produk dari berbagai sumber, 

misalnya media televisi, majalah, dari orang ke orang dan lain sebagainya. 

Salah satunya dengan cara mencari informasi yang terdapat pada atribut 

produk.  

Atribut produk merupakan bentuk manfaat dari suatu produk atau jasa 

yang ditawarkan kepada konsumen (Kotler dan Amstrong, 2012: 230). 

Melalui atribut produk konsumen dapat memperoleh jawaban apakah produk 

yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, sehingga 

memperoleh manfaat bagi penggunannya. Atribut produk dimaksudkan 

sebagai media informasi konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap 

produk.Terdapat berbagai atribut dari suatu produk, seperti merek, kemasan 

dan label, berikut penjelasannya. 

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

atau kombinasinya, yang mengidentifikasikan pembuat atau penjual barang 

atau jasa (Kotler dan Armstrong, 2012: 231). Menurut Simamora (2003: 153) 

manfaat merek bagi pembeli diantaranya menceritakan sesuatu kepada 
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pembeli tentang mutu, dan membantu perhatian pembeli terhadap produk-

produk baru yang mungkin bermanfaat bagi konsumen. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2012: 232) konsumen menilai merek sebagai bagian penting dari 

suatu produk, dan merek dapat menambah nilai suatu produk. Merek dapat 

membantu konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk yang dinilai 

bermanfaat bagi konsumen. Merek juga dapat menunjukkan kualitas dan 

konsistensi dari suatu produk. 

Bentuk lain dari atribut produk selanjutnya adalah kemasan. Kemasan 

berkaitan dengan perancangan dan produksi wadah atau bungkus dari suatu 

produk. Secara tradisional, fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga 

produk. Pada saat ini, kemasan menjadi bagian penting dari alat pemasaran, 

sehingga kemasan diharapkan dapat menarik perhatian konsumen dan 

kemasan dapat menggambarkan suatu produk. Kemasan yang buruk, dapat 

membingungkan seorang konsumen dan dapat merugikan perusahaan karena 

konsumen tidak jadi membeli produk yang dijual. Sebaliknya, kemasan yang 

inovatif dapat menjadi keunggulan perusahaan dan meningkatkan penjualan 

(Kotler dan Armstrong, 2012: 232). 

Bentuk terakhir dari atribut yang akan dibahasa pada penelitian ini 

yaitu label. Menurut Kotler dan Armstrong (2012: 233) label merupakan tanda 

sederhana atau terperinci yang ada di kemasan dengan grafik kompleks yang 

menjadi bagian dari kemasan. Sedangkan, menurut Solomon (2006: 53), label 

merupakan sebuah gambar yang secara harfiah mewakili suatu produk. 

Penggunaan label bertujuan untuk menyampaikan atribut dari produk yang 
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dipasarkan kepada konsumen. Salah satu label yang menjadi perhatian saat ini 

yaitu label halal. 

Saat ini, kesadaran masyarakat tentang keamanan kosmetika yang 

digunakannya sudah semakin meningkat sejalandengan munculnya berbagai 

kasus dampak penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetika secara terbuka. 

Akan tetapi, kesadaran masyarakat muslim untuk memperhatikan kehalalan 

bahan yang terkandung dalam kosmetika masih sangat rendah. Produk sampo 

yang beredar dipasaran nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan 

label halal dalam kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan jaminan halal 

pada sebuah produk sampo menjadi penting bagi konsumen, khususnya 

konsumen muslim.  

Kehalalan produk sampo juga menjadi salah satu hal yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam pemilihan produk sampo. Hal ini 

disebabkan karena produk sampo yang dinyatakan halal akan lebih aman dan 

terhindar dari kandungan zat yang berbahaya. Sampo halal menjadi jawaban 

bagi konsumen Islam yang ingin tampil menawan namun tidak melanggar 

ajaran agama. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk 

yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam (Burhanuddin, 

2011:140).  

Perkara halal haram merupakan wacana yang mudah sekali bergulir di 

Indonesia. Alasan yang mendasarinya dikarenakan penduduk Indonesia 

sebagian besar merupakan umat muslim. Konsep halal diperuntukkan bagi 

segala sesuatu yang sudah dituliskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits menurut 
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ajaran Islam. Label halal yang terdapat dalam kemasan produk sampo, akan 

mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Penggunaan 

label halal sangat mudah ditemukan dalam makanan, namun pada produk 

kosmetik, seperti sampo semestinya juga menggunakan label halal sebagai 

kekuatan sebuah produk untuk menarik konsumen. Namun, tidak banyak 

perusahaan yang menggunakan label halal dalam kemasan sampo yang 

beredar dipasaran.  

Kosmetik sampo yang tidak halal atau tidak memiliki label halal, 

kemungkinan bahan bakudalam proses pembuatannya menggunakan zat-zat 

yang diharamkan dalam syari’at Islam. Konsumen yang kurang memiliki 

pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal yang 

tercantum dalam produk yang dibelinya adalah label halal yang sah. Padahal 

penentuan label halal suatu produk, tidak dapat hanya asal tempel, tetapi harus 

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melibatkan 

pakar dari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain 

yang mendukung. Namun, bagi umat Islam yang menyadari pentingnya label 

halal dalam produk sampo yang digunakannya, akan memunculkan perasaan 

tidak tenang dan keraguan saat menggunakannya, apalagi saat beribadah 

sholat. Selain keraguan yang timbul akibat kesalahan pemilihan sampo 

masalah-masalah kesehatan juga menjadi ancaman bagi konsumen. Masalah-

masalah yang timbul akibat efek samping dari kesalahan pemilihan sampo 

membuat konsumen melakukan banyak pertimbangan sebelum membeli. 

Bahan dasar pembuatan sampo mengandung bahan kimia yang diantaranya 
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berbahan sintesis dan berbahan dasar minyak bumi, yang dapat memicu 

masalah-masalah kesehatan seperti iritasi kulit kepala. Sikap yang lebih teliti 

terhadap label produk dapat membantu konsumen menemukan produk sampo 

yang paling sehat dan aman di pasaran.  

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga 

yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam 

kerjanya peran MUI dibantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Inonesia). Lembaga ini 

dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan 

kebijaksanaan, perumusan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan 

yang menyangkut pangan dan obat-obatan dan kosmetika sesuai ajaran Islam. 

Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tentram 

pada umat tentang produk yang dikonsumsinya. Lembaga inilah yang 

berwenang memberikan sertifikat halal kepada perusahaan yang akan 

mencantumkan label halal.  

Produsen yang akan mencantumkan label halal harus memiliki 

sertifikat halal terlebuh dahulu. Sedangkan konsumen yang cerdas akan lebih 

teliti dalam memutuskan pembelian. Cara yang paling mudah dilakukan untuk 

memilih produk halal adalah dengan melihat ada tidaknya label halal pada 

kemasannya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 

Tahun 1999, salah satu hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk 

(barang dan jasa) adalah memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.  
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Informasi produk dapat diperoleh konsumen melalui label yang tertera 

dalam kemasan produk, sehingga konsumen dapat melakukan keputusan 

pembelian yang tepat. Menurut Kotler dan Armstrong, (2012: 154) keputusan 

pembelian adalah keputusan pembeli mengenai merek mana yang akan dibeli. 

Semakin baik atribut yang ada pada suatu poduk, maka keputusan pembelian 

konsumen terhadap suatu produk akan semakin besar. 

Pada penelitian ini, penelitian akan memmfokuskan kajian pada 

produk Sariayu Hijab Hair Care. Sariayu Hijab Hair Care merupakan 

terobosan terbaru dari perusahaan PT. Martina BertoTbk., untuk serangkaian 

produk sampo yang bersertifikat halaldengan status Adari Lembaga 

Pengkajian Pangan, ObatObatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI) yang telah diajukan padatahun 2011. Jadi, Sariayu Hijab Hair 

Care sudah menerapkan pengolahan bahan dan produk yang halal sejak lama 

(Tilaar, 2017). Hal tersebut dimulai dengan mengumpulkan data-data, mulai 

dari bahan-bahan yang digunakan, lalu memastikan kembali bahwa bahan-

bahan yang digunakan di dalam produk sudah memenuhi kriteria kehalalan 

yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Setelah melalui proses tersebut, 

melakukan audit internal dan dilanjutkan dengan proses audit dari LPPOM 

MUI (Wijayanti, 2017). Rangkaian produk Sariayu Hijab Hair Care telah 

teruji secara klinis membantu menguatkan akar rambut, merawat kehitaman 

alami rambut serta mengurangi rasa gatal dan ketombe. Adapun produk 

tersebut terdiri dari Shampo, Conditioner, Hair Tonic Lotion dan Hair Mist. 
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Berdasarkan pengamatan awal, banyak dijumpai konsumen sampodi 

Kota Purworejo yang merasa salah dalam memilih sampo, khususnya 

konsumen wanita yang berhijab. Banyak konsumen wanita yang berhijab 

mengeluhkan rambutnya menjadi rusak, lembab dan mudah rontok. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen wanita yang berhijab di Kota Purworejo, 

kurang cermat atau kurang memperhatikan atribut produk dalam membeli 

produk Hijab Hair Care. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk 

mengetahui apakah atribut produk Sariayu menjadi hal yang dipertimbangkan 

oleh konsumen dalam membeli produk sampo. Selanjutnya, Kota Purworejo 

dipilih sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa banyak 

konsumen yang menggunakan produk Sariayu Hijab Hair Care di Kota 

Purworejo, khususnya wanita yang mulai beralih menggunakan hijab, dan 

dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini, sehingga diharapkan 

dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang luas dengan tingkat 

keterlibatan tinggi.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Atribut Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Sariayu Hijab Hair Care (Studi pada 

Konsumen di Purworejo)”. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Persaingan dunia usaha yang semakin ketat, ditandai dengan munculnya 

berbagai macam produk yang semakin banyak beredar dipasaran, hal ini 

menjadikan perusahaan termotivasi untuk terus melakukan inovasi baru. 

2. Pihak perusahaan harus melakukan strategi baru agar tidak kalah saing 

dengan perusahaan lain.  

3. Atribut produk diprediksi dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen produk Sariayu Hijab Hair Care.  

 

C. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan, maka penelitian ini 

dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah Sariayu Hijab Hair Care.  

2. Subjek penelitian ini adalah konsumen Sariayu Hijab Hair Care di 

Purworejo. 

3. Wilayah penelitian di Kabupaten Purworejo. 

4. Penelitian ini dibatasi pada variabel atribut produkdan keputusan 

pembelian. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu apakah atribut produk 
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berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Sariayu Hijab Hair 

Care? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh atribut 

produk terhadap keputusan pembelian.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat praktis 

a Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan 

produk yang dihasilkan agar dapat menyesuaikan dengan keinginan 

dan kebutuhan konsumen. 

b Bagi konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

konsumen khususnya wanita yang berhijab, agar dalam mengambil 

keputusan pembelian lebih memperhatikan atribut-atribut yang melekat 

pada produksampo. 
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2. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teoritis yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu manajemen khususnya di bidang 

pemasaran. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan 

literatur bagi penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah 

akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya 

bidang manajemen. 

  



12 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN 

RUMUSAN HIPOTESIS 
 

A. Kajian Teori 

1. Pemasaran 

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012: 5) adalah 

sebuah proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. Kotler dan Armstrong (2012: 5) menjelaskan 

pengertian pemasaran sebagai suatu proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dengan tujuan agar bisa memperoleh nilai kembali dari 

pelanggan. Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan 

Keller (2012: 5) pemasaran merupakan sebuah kegiatan, seperangkat 

lembaga, dan merupakan proses-proses pembuatan, komunikasi, 

pengiriman dan pertukaran penawaran, yang bernilai bagi konsumen, 

klien, mitra kerja, serta masyarakat luas. 

Tujuan dari pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan serta keinginan pelanggan sasaran dan menjadi lebih baik dari 

para saingannya. Oleh karena itu, pemasar harus memiliki pemahaman 

mengenai bagaimana seorang konsumen berpikir, merasakan, dan 

bertindak, serta bagaimana menawarkan nilai kepada setiap konsumen 
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(Kotler dan Keller, 2012: 151). Sedangkan, konsep dari pemasaran itu 

sendiri adalah kunci untuk meraih tujuan organisasi untuk menjadi lebih 

efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran, 

dalam rangka menetapkan dan memuaskan kebutuhan, serta keinginan 

pasar sasaran (Kotler dan Keller, 2012: 18). 

Para pemasar dapat menggunakan bauran pemasaran untuk 

mencapai tujuan dan merealisasikan konsep pemasaran. Bauran pemasaran 

(marketing mix) merupakan sekumpulan alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan dalam mengimplementasikan strategi pemasaran (Kotler dan 

Armstrong, 2012: 12). Alat bauran pemasaran yang utama dikelompokkan 

pada empat bentuk, dan dikenal dengan sebutan four P yaitu produk 

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion).  

a. Produk diartikan sebagai barang atau jasa atau kombinasi keduanya, 

yang ditawarkan perusahaan kepada target pasar (Kotler dan 

Armstrong, 2012: 51). Menurut Blythe (2005: 7) suatu produk harus 

memiliki fungsi dan sesuai dengan apa yang diinginkan dan 

diharapkan oleh pelanggan. 

b. Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayar oleh 

pelanggan untuk mendapatkan produk (Kotler dan Armstrong, 2012: 

51). Menurut Blythe (2005: 7), suatu produk yang memiliki nilai maka 

diwakilkan dengan uang. Salah satu prinsip umum dalam konsep 

pemasaran menyatakan bahwa pelanggan dapat membayar harga lebih 

apabila produk yang diharapkan tersebut benar-benar berfungsi. 
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c. Tempat diartikan sebagai lokasi penempatan produk agar dilihat oleh 

pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2012: 51). Menurut Blythe (2005: 

7), produk yang dibutuhkan oleh pelanggan yang menjadi target 

perusahaan harus mudah ditemukan di toko penjualan. 

d. Promosi dapat diartikan sebagai usaha dalam mengkomunikasikan 

manfaat dari suatu produk dan mengajak pelanggan untuk membelinya 

(Kotler dan Armstrong, 2012: 51). Menurut Blythe (2005: 7), iklan, 

publik relasi, sales promosi, dan bentuk alat komunikasi lainnya harus 

mampu menyampaikan pesan perusahaan terkait dengan produk yang 

dipasarkan, sehingga pelanggan bersedia memberi respon positif. 

Model bauran pemasaran yang dikenal dengan The 4-P model 

dapat digunakan ketika model tersebut diaplikasikan pada konsep 

pemasaran yang berorientasi pada produk fisik (physical products). 

Namun, tidak dapat digunakan secara maksimal pada bentuk pemasaran 

yang berorientasi pada jasa (services). Oleh karena itu, Booms dan Bitner 

pada tahun 1981 menambahan bentuk P lainnya yaitu pegawai (people), 

proses (process), dan bukti fisik (physical evidence) (Blythe, 2005: 9; 

Buttle, 2009: 192). 

a. Pegawai diartikan sebagai bagian dari pemasaran internal yang 

menentukan keberhasilan pemasaran (Kotler dan Keller, 2012: 25). 

Menurut Blythe (2005: 9), hampir setiap bentuk pemasaran jasa 

dikendalikan oleh individu (pegawai) agar mencapai kesepakatan 

secara langsung dengan pelanggan. 
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b. Proses dapat diartikan sebagai kreativitas, disiplin, dan struktur dalam 

suatu manajemen (Kotler dan Keller, 2012: 25). Buttle (2009: 210) 

mendefinisikan proses sebagai sekumpulan aktivitas yang ditampilkan 

oleh orang dan/atau teknologi sehingga mencapai harapan pelanggan. 

Menurut Blythe (2005: 9), dikarenakan pemasaran jasa berorientasi 

pada pelayanan kepada pelanggan, maka proses transaksi menjadi 

bagian yang dibayar oleh pelanggan. 

c. Bukti fisik diartikan sebagai fasilitas peralatan dan bahan yang terlihat, 

yang digunakan perusahaan dalam mengkomunikasikan nilai kepada 

pelanggan (Buttle, 2009: 210). Blythe (2005: 9) memberikan contoh 

bagian dari bukti fisik seperti, dekorasi, suasana lingkungan dan 

sebagainya. 

 

2. Keputusan Pembelian 

Kotler dan Armstrong (2012: 154) menyatakan keputusan 

pembelian merupakan keputusan pembeli mengenai merek mana yang 

akan dibeli. Kotler dan Keller (2012: 161) mengatakan keputusan pembeli 

merupakan bagian dari model perilaku konsumen (Model of Consumer 

Behavior). 
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Sumber: Kotler dan Keller (2012: 161) 

Gambar 1. 

Model of Consumer Behavior 

Pada model perilaku konsumen diketahui bahwa salah satu proses 

dalam perilaku konsumen yaitu proses keputusan pembelian (buying 

decision process). Proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap, 

yaitu pengenalan masalah (problem recognition), pencarian informasi 

(information search), evaluasi alternatif (evaluation of alternatives), 

keputusan pembelian (purchase decision), dan pascakeputusan pembelian 

(post-purchase decision) (Kotler dan Keller, 2012: 166). 

a. Pengenalan masalah, merupakan proses pembelian dimulai ketika 

seorang pembeli memahami permasalahan atau kebutuhan yang dipicu 

oleh rangsangan yang berasal dari luar atau dalam diri individu itu 

sendiri. 

b. Pencarian informasi, merupakan proses pencarian informasi, yang 

dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu, 

1) Pencarian informasi secara personal, berupa informasi yang 

diperoleh dari keluarga, teman, tetangga atau kenalan yang lainnya. 
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2) Pencarian informasi berdasarkan komersial, berupa informasi yang 

diperoleh dari iklan, situs internet, sales, penyalur, pedagang, atau 

dari suatu pameran. 

3) Pencarian informasi secara umum, berupa informasi yang 

diperoleh dari TV, koran atau radio. 

4) Pencarian informasi berdasarkan pengalaman, berupa informasi 

yang diperoleh dari perlakuan, pengujian, atau penggunaan suatu 

produk secara langsung. 

c. Evaluasi alternatif, merupakan pencarian keuntungan atau manfaat dari 

berbagai produk yang ditawarkan. Setelah itu, konsumen akan 

mencoba memilih produk mana yang memiliki banyak keunggulan 

atau manfaat bagi dirinya.  

d. Keputusan pembelian, merupakan keputusan pembeli mengenai merek 

mana yang akan dibeli. Seorang konsumen akan melalui proses 

pemilihan merek, penjual, jumlah barang, waktu pembelian, dan 

metode pembayaran. 

e. Pascakeputusan pembelian, merupakan perasaan puas tidaknya 

konsumen setelah membeli produk yang dibutuhkan atau diinginkan. 

Konsumen yang merasa puas cenderung akan membeli lagi produk 

tersebut dan menceritakan kepada orang lain tentang keunggulan atau 

manfaat dari produk yang telah dibelinya itu, begitu sebaliknya dengan 

konsumen yang tidak puas atas suatu produk. 
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Mengingat keputusan pembelian sebagai bagian dari model 

perilaku konsumen, maka keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, misalnya dari faktor stimulus pemasaran (marketing 

stimuli) yang berupa atribut produk yang berasal dari product. 

 

3. Atribut Produk 

Kebanyakan orang menganggap produk adalah sesuatu yang 

bersifat tangible (nyata atau berwujud). Namun, pada kenyataannya 

produk itu sendiri merupakan segala sesuatu yang ditawarkan dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, misalnya barang, 

jasa, pengalaman, pameran, orang, tempat, properti, organisasi, informasi 

dan gagasan (Kotler dan Keller, 2012: 325). Produk merupakan elemen 

kunci dalam penawaran pasar. Untuk menjadi pemimpin pasar, maka 

perusahaan harus menawarkan produk yang memiliki kualitas (Kotler dan 

Keller, 2012: 325).  

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar sebagai perhatian, tambahan pendapatan, digunakan atau dikonsumsi 

untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dapat termasuk 

pelayanan, acara, orang, organisasi, ide atau kombinasi dari hal-hal tersebut 

(Kotler dan Amstrong, 2012: 224). Sedangkan menurut Kotler dan Keller 

(2012: 325) produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang 
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dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, 

tempat, properti, organisasi, dan gagasan. 

Adapun tingkatan produk menurut Kotler dan Keller (2012: 326), 

yaitu:  

a. Produk utama atau inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya 

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

b. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi 

produk yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat 

berfungsi). 

c. Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang 

ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal 

(layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli. 

d. Produk pelengkap (augmented product), yakni berbagai atribut produk 

yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga 

dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan 

produk pesaing. 

e. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. 

Kotler dan Keller (2012: 327), menglasifikasikan produk 

berdasarkan wujud dan daya tahannya menjadi:  

a. Barang tidak tahan lama (nondurable goods), adalah barang berwujud 

yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 
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pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi 

pemakaian normal kurang dari satu tahun.  

b. Barang tahan lama (durable goods), merupakan barang berwujud yang 

biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur 

ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). 

c. Jasa (services), merupakan sesuatu tak berwujud, tidak dapat 

dipisahkan, berubah-ubah dan produk yang tidak tahan lama yang 

secara normal lebih membutuhkan pengawasan kualitas, kepercayaan, 

dan kesanggupan menyesuaikan terhadap keadaan.  

Hoyer dan MacInnis (2010: 232) mengatakan bahwa sebelum 

melakukan pembelian, konsumen terlebih dahulu akan membandingkan 

satu atau lebih atribut dari berbagai produk yang akan dibelinya. Atribut 

menurut Kotler dan Amstrong (2012: 230) merupakan bentuk manfaat dari 

suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Simamora 

(2003: 147) mengatakan bahwa atribut produk merupakan faktor-faktor 

yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli produk, misalnya 

merek, kemasan, dan label. 

a. Merek 

Merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau 

desain, atau kombinasinya, yang mengidentifikasikan pembuat atau 

penjual barang atau jasa (Kotler dan Armstrong, 2012: 231). Definisi 

tersebut sesuai dengan definisi merek menurut American Marketing 

Association (Kotler dan Keller, 2012: 241) yaitu nama, istilah, tanda, 
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simbol, desain atau kombinasi diantaranya, yang bertujuan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari penjual atau sekelompok 

penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaingnya. Karena merek 

merupakan satu bentuk identitas suatu produk atau jasa maka harus 

mempunyai sifat bisa dijual (sellable). Selain itu, merek juga harus 

mampu menciptakan citra positif konsumen tidak berpaling ke para 

pesaing. 

Menurut Simamora (2003: 153) manfaat merek bagi pembeli 

diantaranya menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu, dan 

membantu perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang 

mungkin bermanfaat bagi konsumen. Manfaat merek bagi penjual 

diantaranya memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri 

masalah-masalah yang timbul, memberikan perlindungan hukun atas 

keistimewaan atau ciri khas produk, memungkinkan untuk menarik 

sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan, serta membantu 

penjual melakukan segemntasi pasar. Sedangkan manfaat merek bagi 

masyarakat diantaranya dengan pemberian merek memungkinkan 

mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten, meningkatkan 

efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang 

produk dan di mana membelinya, serta meningkatkan inovasi-inovasi 

produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan-

keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing. 
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Kotler dan Armstrong (2012: 232) mengatakan bahwa 

konsumen menilai merek sebagai bagian penting dari suatu produk, 

dan merek dapat menambah nilai suatu produk. Merek dapat 

membantu konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk yang 

dinilai bermanfaat bagi konsumen. Merek juga dapat menunjukkan 

kualitas dan konsistensi dari suatu produk. 

b. Kemasan 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012: 232), kemasan berkaitan 

dengan perancangan dan produksi wadah atau bungkus dari suatu 

produk. Secara tradisional, fungsi utama dari kemasan adalah untuk 

menjaga produk. Pada saat ini, kemasan menjadi bagian penting dari 

alat pemasaran, sehingga kemasan diharapkan dapat menarik perhatian 

konsumen dan kemasan dapat menggambarkan suatu produk. Kemasan 

yang buruk, dapat membingungkan seorang konsumen dan dapat 

merugikan perusahaan karena konsumen tidak jadi membeli produk 

yang dijual. Sebaliknya, kemasan yang inovatif dapat menjadi 

keunggulan perusahaan dan meningkatkan penjualan. 

Shinta (2011:77) menjelasakan bahwa kemasan merupakan 

pembungkusan barang-barang dengan tujuan melindungi barang tidak 

rusak dan tetap utuh. Kemasan bertujuan agar menarik, lucu, yang 

pada akhirnya diharapkan dapat membuat konsumen berminat untuk 

membeli. Terdapat beberapa strategi dalam mengemas suatu produk: 
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1) Merubah kemasan, secara umum ada dua alasan manajemen 

merubah kemasan yaitu untuk menangkal turunnya penjualan, dan 

untuk memperluas pasar dengan menarik kelompok baru para 

konsumen. Lebih khususnya, manajemen ingin memperbaiki 

kemasan yang kurang baik atau untuk memanfaatkan bahan 

kemasan baru. 

2) Kemasan lini produk, perusahaan memutuskan apakah 

mengembangkan kemasan yang sama untuk beberapa produk atau 

kemasan yang berbeda untuk masing-masing produk. 

3) Kemasan kelompok mencakup pendayagunaan kemasan yang 

serupa untuk semua produk atau kemasan yang mempunyai ciri-

ciri yang sama. 

4) Kemasan yang dipakai ulang, dapat merangsang konsumen untuk 

membeli lagi produk yang isinya telah dipakai.  

5) Kemasan aneka ragam, contoh:kemasan permen, minuman ringan 

(soft drink). 

c. Label 

Kotler dan Armstrong (2012: 233) mengatakan bahwa label 

merupakan tanda sederhana atau terperinci yang ada di kemasan 

dengan grafik kompleks yang menjadi bagian dari kemasan. Menurut 

Solomon (2006: 53), label merupakan sebuah icon (gambar), yang 

secara harfiah mewakili suatu produk. Penggunaan label bertujuan 
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untuk menyampaikan atribut dari produk yang dipasarkan kepada 

konsumen. 

Label mempunyai beberapa fungsi diantaranya, identifies yaitu 

label dapat menjadi penanda dari suatu produk, misalnya sunkist, 

penanda yang berada di sebuah jeruk; grade yaitu label dapat 

menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu produk, misalnya sunkist 

yang diberi label nilai a, b dan c untuk membedakan tingkat mutu; 

describe yaitu label menunjukkan keterangan mengenai produsen dari 

suatu produk, waktu dan tempat pemprosesan, komposisi serta cara 

penggunaan; promote yaitu label mampu mempromosikan suatu 

produk melalui gambar dan warna yang menarik (Kotler dan 

Armstrong, 2012: 233). Saat ini, salah satu label menjadi perhatian 

para konsumen adalah label halal. 

Halal diartikan Stokes dan Shakers (2011: 1) sebagai “…the 

term that Muslims use to identify food as acceptable or permitted to 

eat or use”, artinya halal merupakan istilah yang digunakan kalangan 

Muslim dalam mengidentifikasi makanan yang diterima atau diijinkan 

untuk dikonsumsi atau digunakan. 

Shaari, Ottot dan Kermin (2013: 2) menjelaskan bahwa, 

“…halalan toyyiban concept focuses on the overall production chain 

of which the food produced should be free from any harmful products 

and ingredients, and only used permissible ingredients (free from 

forbidden and wrongful sources) abiding the Syariah Law”. Maksud 
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pernyataan ini yaitu halalan toyyiban merupakan sebuah konsep yang 

memfokuskan pada seluruh rangkaian produksi suatu makanan yang 

bebas dari segala produk atau bahan yang berbahaya, dan hanya 

menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan sesuai dengan hukum 

Syariah. 

Wahab dalam Mustikiwa dan Basera (2012: 115) 

mendefinisikan halal sebagai, “…anything not contaminated or made 

in part by substances derived from animals which are not allowed to 

be consumed by the Muslims or not containing substances which are 

declared as filth to Islamic laws. During preparation, the food should 

not be processed by the use of equipment deemed filth by the law. The 

main source of the Islamic Law is Al-Quran and all rules are also 

Allah’s Law”. Pernyataan Wahab dapat diartikan bahwa halal 

merupakan segala sesuatu yang tidak terkontaminasi atau terbuat dari 

bahan yang berasal dari binatang yang dilarang untuk dikonsumsi oleh 

seorang muslim atau tidak berisi bahan dan juga tidak diproses dengan 

peralatan yang tercemar (najis) sesuai dengan hukum Islam. 

Di Indonesia, konsep halal telah di atur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 

dan Iklan Pangan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 yaitu, 

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau 

bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, 

baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan 

pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk 

bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika 
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dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum agama Islam. 

 

Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang 

Jaminan Produk Halal disebutkan beberapa batasan yang berkaitan 

dengan konsep halal diantaranya, 

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai 

dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 2). 

 

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah 

rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang 

meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk (Pasal 1 ayat 

3). 

 

Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang 

Jaminan Produk Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa “Label Halal adalah 

tanda pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, atau tempat 

tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu Produk”.  

Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di 

Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab 

yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran (Departemen 

Agama Republik Indonesia dalam Astuti, 2011: 35). 

 
Sumber: www.halalmui.org 

Gambar 2. 

Label Halal MUI 

http://www.halalmui.org/
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Persyaratan sertifikasi untuk mendapatkan label halal dapat 

dijelaskan sebagai berikut, 

1) Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) 

Penjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat pada 

dokumen HAS 23000: 1 Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria 

Sistem Jaminan Halal. Perusahaan bebas untuk memilih metode 

dan pendekatan yang diperlukan dalam menerapkan SJH, asalkan 

dapat memenuhi 11 kriteria SJH sebagai berikut, 

a) Kebijakan halal 

Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal dan 

mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder) perusahaan. 

b) Tim manajemen halal 

Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal 

yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas 

kritis dan memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang 

jelas. 

c) Pelatihan dan edukasi 

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan 

pelatihan. Pelatihan harus dilaksanakan minimal setahun sekali 

atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria 

kelulusan untuk menjamin kompetensi personel. 
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d) Bahan 

Bahan tidak boleh berasal dari, babi dan turunannya, khamr 

(minuman beralkohol), turunan khamr yang diperoleh hanya 

dengan pemisahan secara fisik, darah, bangkai, dan bagian dari 

tubuh manusia. 

e) Produk 

Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang 

mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Produk retail dengan 

sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya 

untuk sertifikasi. 

f) Fasilitas produksi 

Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan 

secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk 

yang mengandung babi atau turunannya. 

g) Prosedur tertulis aktivitas kritis 

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai 

pelaksanaan aktivitas kritis (seleksi bahan baru, pembelian 

bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, dll.), disesuaikan 

dengan proses bisnis perusahaan yang menjamin semua bahan, 

produk, dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi 

kriteria. 
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h) Kemampuan telusur 

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin 

kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari 

bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang 

memenuhi kriteria fasilitas produksi. 

i) Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk 

menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada 

fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. 

j) Audit internal 

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal 

pelaksanaan SJH yang dilakukan secara terjadwal setidaknya 

enam bulan sekali. Hasil audit internal disampaikan ke pihak 

yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit 

dan pihak ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam 

bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 

k) Kaji ulang manajemen 

Manajemen puncak harus melakukan kajian terhadap efektifitas 

pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering 

jika diperlukan. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak 

yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas. 
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2) Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal 

a) Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi oleh perusahaan yang 

mengajukan sertifikasi halal. Penjelasan mengenai kriteria SJH 

dapat dilihat pada dokumen HAS 23000: 2 Persyaratan 

Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur.  

Secara umum prosedur sertifikasi halal adalah sebagai berikut, 

(1) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran 

baru, pengembangan dan perpanjangan, dapat melakukan 

pendaftaran secara online melalui website LPPOM MUI 

www.halalmui.org atau langsung melalui alamat website 

www.e-lppommui.org. 

(2) Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi, data Sertifikat 

halal, status SJH dan kelompok produk. 

(3) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi 

halal. 

(4) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses 

pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran dan proses 

bisnis. 

(5) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, 

maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kecukupan 

dokumen 

(6) Penerbitan Sertifikat Halal. 

 

http://www.halalmui.org/
http://www.e-lppommui.org/
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B. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai dasar membuat 

hipotesis penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, juga bertujuan untuk 

membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:  

1. Rahmawati (2014) 

Meneliti tentang pengaruh atribut produk dan label halal sebagai variabel 

moderating terhadap keputusan pembelian. Objek penelitian ini adalah 

kosmetik Wardah. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut 

produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

2. Pratama (2011)  

Meneliti tentang pengaruh atribut produk dan labelisasi halal sebagai 

variabel moderating terhadap keputusan pembelian. Objek penelitian ini 

adalah mie instan indomie. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa variabel atribut produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

3. Akbar (2013)  

Meneliti tentang pengaruh harga, brand image dan atribut produk terhadap 

keputusan pembelian. Objek penelitian ini adalah handphone Samsung 

jenis android. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut 

produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.  
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan variabel independen, 

dalam hal ini adalah atribut produk (X) terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian (Y) yang dilakukan konsumen. Hubungan antar variabel 

tersebut dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai 

berikut:  

 

     

Gambar 3. 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan:  

: Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

D. Rumusan Hipotesis 

1. Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Pada umumnya, sebelum melakukan suatu pembelian produk 

konsumen terlebih dahulu akan membandingkan satu atau lebih atribut 

dari berbagai produk yang akan dibelinya (Hoyer dan MacInnis, 2010: 

232). Menurut Kotler dan Amstrong (2012: 230) atribut merupakan bentuk 

manfaat dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 

Sedangkan, menurut Simamora (2003: 147) atribut produk merupakan 

faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli 

produk, misalnya merek, kemasan, dan label. Apabila atribut yang ada 

pada suatu poduk dinilai baik oleh konsumen, maka diharapkan keputusan 

pembelian yang ada pada diri konsumen yang bersangkutan akan semakin 

Atribut Produk (X) Keputusan Pembelian (Y) 
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meningkat. Hasil penelitian Rahmawati (2014), Pratama (2011),  dan Akbar 

(2013) membuktikan bahwa atribut produk dapat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian seseorang. Oleh sebab itu, pada penelitian ini 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H : atribut produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini teknik data yang digunakan yaitu dengan metode 

survei melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan desain 

survei, yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Hartono, 2010: 115). 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana peneliti akan 

menyelidiki ada tidaknya pengaruh antara variabel-variabel independen 

dengan variabel dependen sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang 

dirumuskan tersebut terbukti atau tidak. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di bulan September 2015 hingga Januari 2017 

di Purworejo. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Kuncoro (2003: 118), mendefinisikan populasi sebagai kelompok 

elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau 

kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Sariayu 

Hijab Hair Care yang ada di Purworejo. Karena populasi dalam penelitian 
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ini adalah seluruh konsumen Sariayu Hijab Hair Care yang ada di 

Purworejo yang jumlahnya tidak diketahui, maka dilakukan pengambilan 

sampel untuk penelitian ini.  

2. Sampel 

Kuncoro (2003: 118), mendefinisikan sampel sebagai suatu 

himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Metode pengambilan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu 

metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel 

dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Hartono, 2013: 98). 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Sariayu Hijab Hair 

Care yang ada di Kota Purworejo. Dalam penelitian ini jumlah konsumen 

Sariayu Hijab Hair Care yang ada di Kota Purworejo tidak diketahui 

secara pasti maka teknik pengambilan sampel menggunakan 

nonprobability sampling dengan teknik sampel purposive sampling.  

Menurut Kuncoro (2013: 138), nonprobability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang dipilih secara arbitrer oleh peneliti, 

dengan kata lain probabilitas masing-masing anggota populasi tidak 

diketahui. Sedangkan pengertian purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Penetapan jumlah sampel menurut (Sekaran, 2006: 106), 

menyatkan bahwa aturan ukuran sampel yang lebih dari 30 dan kurang 

dari 500 adalah tepat untuk kebanykan penelitian. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan sampel sebesar 120 yang didasarkan atas 
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pertimbangan bahwa 120 dinilai cukup untuk mewakili populasi yang 

jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh konsumen Sariayu Hijab Hair Care di Purworejo sebanyak 

120 orang. Adapun kriteria agar konsumen dapat dijadikan responden 

adalah:  

a. Konsumen yang menggunakan Shampo Sariayu Hijab Hair Care yang 

ada di Kota Purworejo. 

b. Konsumen berusia lebih dari 17 tahun. 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independen), berupa atribut produk (X). 

2. Variabel terikat (dependen), berupa keputusan pembelian (Y).  

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu unsur definisi variabel-variabel 

penelitian yang didalamnya terdapat batasan dan arti yang spesifik sebagai alat 

ukur suatu variabel, dimana variabel tersebut memiliki masing-masing 

indikator. Sehingga memungkinkan seorang peneliti untuk mengumpulkan 

data yang relevan terhadap variabel yang diteliti. Adapun definisi operasional 

variabel dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang 
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positif maupun yang negatif bagi variabel dependen nantinya (Kuncoro, 

2013: 50). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah atribut 

produk. Atribut produk menurut Kotler dan Amstrong (2012: 230) 

merupakan bentuk manfaat dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan 

kepada konsumen. Indikatornya sebgai berikut: 

a. Popularitas atau keterkenalan merek produk. 

b. Kualitas produk dapat diwakili oleh merek. 

c. Merek produk menunjukkan keandalan produknya. 

d. Kemasan produk mempunyai desain yang unik. 

e. Kemasan produk dari merek, inovatif. 

f. Kemasan produk mampu menarik perhatian. 

g. Produk telah memiliki sertifikasi label halal. 

h. Label halal menjamin penggunaan bahan baku dan pengolahan yang 

halal. 

i. Label halal pada produk memenuhi kebutuhan muslimah di Indonesia 

akan jaminan halal. 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama 

dalam sebuah pengamatan. Pengamat akan dapat memprediksikan ataupun 

menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahannya 

yang terjadi kemudian (Kuncoro, 2013: 50). Adapun variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y). Keputusan 

pembelian adalah keputusan pembeli mengenai merek mana yang akan 
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dibeli (Kotler dan Armstrong, 2012: 154). Beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur keputusan pembelian mengacu pada Kotler 

dan Keller (2012: 166), yaitu: 

a. Pengenalan masalah, 

b. Pencarian informasi,  

c. Evaluasi alternatif,  

d. Keputusan pembelian, 

e. Pascakeputusan pembelian. 

 

F. Pengumpulan Data 

Menurut Hartono (2010: 65), skala likert (Likert Scale) digunakan 

untuk mengukur respons subjek kedalam 5 poin skala dengan interval yang 

sama. Dengan demikian tipe data yang digunakan adalah tipe interval. Tipe 

interval yaitu bernilai klasifikasi, order (ada urutannya), dan berjarak 

(perbedaan dua nilai berarti). Skala likert digunakan kedalam 5 titik yaitu 

dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5 di masing-masing pernyataan. Dimana 

skala ini menggunakan tingkatan gradasi sangat setuju sampai sangat tidak 

setuju. Adapun pemberian bobot skor jawaban sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS) : memiliki bobot nilai 5 

Setuju (S) : memiliki bobot nilai 4 

Netral (N) : memiliki bobot nilai 3 

Tidak Setuju (TS) : memiliki bobot nilai 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : memiliki bobot nilai 1 
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G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji validitas 

Hartono (2010: 146, mengatakan bahwa validitas menunjukkan 

seberapa nyata suatu pengujian, dan mengukur apa yang harusnya di ukur. 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan alat ukur (kuesioner) dalam melakukan fungsinya. Menurut 

Ghozali (2013: 52), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut.  

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS. Untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner 

tersebut maka diuji dengan teknik correlation product moment (coefficient 

correlation person). Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 

0,3 keatas maka dapat dianggap konstruksi kuat atau instrumen 

mempunyai validitas yang baik. 

2. Uji reliabilitas 

Hartono (2013: 146), mengatakan bahwa reliabilitas menunjukkan 

akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu Ghozali (2013: 47).  
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Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statitsik Croncbach’s Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel 

jika koefisien Croncbach’s Alpha > 0,6 (Ghozali, 2005: 41).  

 

H. Analisis Data 

1. Analisis regresi linear sederhana 

Kurniawan (2008), regresi linear sederhana adalah metode stastika 

yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat 

(dependen, respon, Y) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen, 

predictor, X). Bentuk persamaan regreesi linier sederhana yang digunakan 

pada penelitian ini adalah:  

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y = keputusan pembelian 

X = atribut produk 

a = konstanta 

b = koefisien regresi  

Prosedur penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan hasil 

olah data menggunakan SPSS berdasarkan angka signifikansinya, sebagai 

berikut:  

H0 : artinya variabel atribut produk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian.  
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H1 : artinya variabel atribut produk berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. 

Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan, yaitu:  

a. Jika p-value < a (0,05) : maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

variabel atribut produk berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian. 

b. Jika p-value > a (0,05) : maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya 

variabel atribut produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara membagikan 

kuesioner secara langsung kepada responden. Proses pengumpulan data 

dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mendatangi seluruh konsumen 

yang pernah menggunakan produk Sariayu Hijab Hair Care di Purworejo, 

berusia berusia ≥ 17 tahun. Kuesioner yang dibagikan kepada sebanyak 

120 respoden dan semua kuesioner tersebut kembali. Kuesioner dijawab 

dengan lengkap, telah memenuhi kriteria, dan layak untuk dianalisis. 

 

2. Analisis Karakteristik Responden 

Analisis ini dilakukan terhadap data yang menyangkut 

karakteristik responden. Karakteristik responden dari penelitian ini terdiri 

dari usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendapatan. Karakteristik 

responden diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti. 

Adapun karakteristik responden tersebut sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 

Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia 

(tahun) 

Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

17 – 25  35 29,2 

26 – 33  35 29,2 

34 – 41  30 25,0 

> 42 20 16,7 

Jumlah 120 100  

Sumber: Data Primer Diolah (2017)  

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut ini.  

Tabel 2 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

Wanita 120 100 

Jumlah 120 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 

Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 
Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

Pelajar/Mahasiswa 50 41,7 

PNS/TNI/POLRI 30 25,0 

Karyawan Swasta 25 20,8 

Wiraswasta  10 8,3 

Petani   5 4,2 

Lainnya  0 0 

Jumlah  120 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
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d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan  

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan 

perbulan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 

Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Perbulan 

 

Pendapatan/Penghasilan 

(Rupiah) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

< 2.000.000,- 50 41,7 

2.000.000,- <3.000.000,- 25 20,8 

3.000.000,- <4.000.000,- 30 25,0 

≥4.000.000,- 15 12,5 

Jumlah  120 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

 

B. Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

Dalam melakukan penelitian yang menggunakan instrumen berupa 

kuesioner, dilakukan pengukuran yang berkaitan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengetahui 

apakah alat pengukuran dapat digunakan atau tidak dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan untuk memperoleh hasil pengujian hipotesis yang 

sesuai sasaran. Karena itu, sangatlah diperlukan instrumen penelitian yang 

memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.  

a. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

pearson product moment. Ghozali (2013:52), uji validitas digunakan 

untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian 
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validitas menggunakan bantuan program SPSS. Bila korelasi tiap 

faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka dapat dianggap 

konstruksi kuat atau instrumen mempunyai validitas yang baik. Hasil 

uji validitas kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Pearson 

Correlation 

Atribut 

Produk 

(X) 

X.1 0,648 

X.2 0,653 

X.3 0,680 

X.4 0,548 

X.5 0,803 

X.6 0,655 

X.7 0,622 

X.8 0,551 

X.9 0,600 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y.1 0,785 

Y.2 0,663 

Y.3 0,835 

Y.4 0,806 

Y.5 0,631 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada tabel di atas 

yang dilakukan menggunakan teknik pearson product moment, 

menunjukkan bahwa variabel atribut produk (X) dan keputusan 

pembelian (Y) mempunyai nilai Pearson Correlation lebih dari 0,3 

dan semuanya bernilai positif. Berarti semua pernyataan dalam 

indikator tersebut valid. Artinya, semua pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 
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b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program SPSS. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha> 0,60 (Ghozali, 2005:41). Hasil uji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Atribut 

Produk 

(X) 

X.1 

0,815 

0,798 

X.2 0,793 

X.3 0,789 

X.4 0,805 

X.5 0,770 

X.6 0,793 

X.7 0,797 

X.8 0,811 

X.9 0,808 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y.1 

0,799 

0,747 

Y.2 0,802 

Y.3 0,720 

Y.4 0,731 

Y.5 0,793 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Dari hasil uji reliabilitas, variabel atribut produk (X) dan 

keputusan pembelian (Y) memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 

0,60 dan semua butir pertanyaan dari masing-masing variabel tersebut 

mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,60. Berarti kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Artinya jawaban 

terhadap pernyataan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. 
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2. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Kurniawan (2008), regresi linear sederhana adalah metode 

stastika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara 

variabel terikat (Y) dengan satu atau lebih variabel bebas (X). 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS untuk mengetahui 

pengaruh variabel atribut produk terhadap keputusan pembelian. 

Tabel 7 

Hasil Analisis Regresi 

 

Variabel 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

Signifikansi Keterangan 

Atrbut Produk (X) 0,745 0,000 
Positif dan 

Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut:Y = 0,917X 
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C. Pembahasan 

Hasil pengujian dengan menggunakan uji analisis regresi linear 

sederhana yang disajikan pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel atribut 

produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. (Standardized 

Coefficients Beta sebesar 0,745 dan p-value = 0,0000 (kurang dari 0,05). 

Berarti atribut produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini terjadi karena responden menilai atribut produk yaitu merek, 

kemasan, dan label halal yang ada pada produk Sariayu Hijab Hair Care 

mempengaruhi (menjadi pertimbangan) dalam pengambilan keputusan 

pembelian yang ada pada diri responden. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Hoyer dan MacInnis (2010: 232) yang mengatakan bahwa sebelum 

melakukan pembelian, konsumen terlebih dahulu akan membandingkan satu 

atau lebih atribut dari berbagai produk yang akan dibelinya. Selian itu hasil 

penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Rahmawati (2014), Pratama (2011),  dan Akbar (2013) yang membuktikan 

bahwa atribut produk dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

seseorang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

atribut produk terhadap keputusan pembelian produk Sariayu Hijab Hair 

Care, maka dapat disimpulkan bahwa atribut produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk Sariayu Hijab Hair Care pada 

konsumen di Purworejo. 

 

B. Saran 

Berikut ini saran untuk penelitian selanjutnya : 

1. Memperluas kajian pada faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian produk Sariayu Hijab Hair Care, misalnya pada faktor 

advertising, celebrity endorser, brand image, price dan sebagainya. 

2. Membandingkan antara keputusan pembelian produk Sariayu Hijab Hair 

Care dengan produk sejenis yang tidak menggunakan label halal.  
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KUESIONER PENELITIAN 

 

KepadaYth.  

Bapak/Ibu/Saudara 

Di tempat 

Dengan hormat, 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan 

pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Purworejo, sebagai vahan penulisan skripsi saya melaksanakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Sariayu Hijab Hair Care (Studi pada Konsumen di Purworejo). Sehubungan 

dengan itu, saya mohon kesediaan anda untuk membantu mengisi kuesioner ini 

sesuai dengan petunjuk pengisiannya. 

Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan 

akademik. Saya mengaharapkan kesediaan bapak/ibu/saudara/saudari untuk 

mengisi kuesioner penelitian sesuai dengan pendapat pribadi. Atas bantuan dan 

kesediaan bapak/ibu/saudara/saudari untuk meluangkan waktunya mengisi 

kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih. 

   

 

Peneliti, 

 

Devi Indah Kumalawati 

NIM 122210143 
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No.Responden:………… 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Dimohon pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dijawab sesuai dengan kenyataan 

dan keadaan yang ada. Yang pertama isi dahulu identitas responden dan kemudian 

jawab pertanyaan-pertanyaan pada kolom yang tersedia dengan member tanda 

silang (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pilihan anda. 

  

1. Nama:     (boleh diisi inisial) 

2. Usia:  

a. 17 – 25 tahun    c. 34 – 41 tahun 

b. 26 – 33 tahun    d. > 42 tahun 

3. Jenis Kelamin:  

a. Laki-laki    b. Perempuan 

4. Jenis Pekerjaan:  

a. Pelajar/Mahasiswa 

b. PNS/TNI/POLRI  

c. Karyawan Swasta 

d. Wiraswasta 

e. Petani 

5. Pendapatan per bulan:  

a. <Rp 2.000.000,-  

b. Rp 2.000.000 - <Rp 3.000.000,-  

c. Rp 3.000.000 - <Rp 4.000.000,-  

d. >Rp 4.000.000,- 

  

 

Paraf Responden 

 

(…………………………….) 



1 

KUESIONER 

Berikanlah tand acheck list () pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda 

Keterangan:  

a. Jawaban sangat tidak setuju (STS), bobot nilai 1  

b. Jawaban tidak setuju (TS), bobot nilai 2  

c. Jawaban netral (N), bobot nilai 3  

d. Jawaban setuju (S), bobot nilai 4  

e. Jawaban sangat setuju (SS), bobot nilai 5 

 

Atribut Produk(X) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. 
Menurut saya merek Sariayu Hijab Hair 

Care merupakan merek terkenal. 
1 2 3 4 5 

2. 

Saya menilai merek Sariayu Hijab Hair 

Care menunjukkan kualitas produk yang 

tinggi. 

1 2 3 4 5 

3. 
Merek Sariayu Hijab Hair Care adalah 

merek sampo yang dapat saya andalkan. 
1 2 3 4 5 

4. 

Saya menilai kemasan Sariayu Hijab Hair 

Care memiliki desain unik yang berbeda 

dari merek lainnya. 

1 2 3 4 5 

5. 
Menurut saya kemasan Sariayu Hijab Hair 

Care lebih inovatif dari produk pesaing. 
1 2 3 4 5 

6. 
Menurut saya kemasan Sariayu Hijab Hair 

Care dapat menarik perhatian konsumen. 
1 2 3 4 5 

7. 

Saya yakin dengan produk Sariayu Hijab 

Hair Care karena telah memiliki sertifikasi 

label halal. 

1 2 3 4 5 

8. 

Label halal pada Sariayu Hijab Hair Care 

menjamin penggunaan bahan baku dan 

pengolahan secara halal. 

1 2 3 4 5 

9. 

Label halal pada Sariayu Hijab Hair Care 

memenuhi kebutuhan muslimah di Indonesia 

akan jaminan halal. 

1 2 3 4 5 
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KeputusanPembelian (Y) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. 
Saya membutuhkan produk perawatan 

tubuh (termasuk sampo) yang halal. 
1 2 3 4 5 

2. 
Say selalu mencari informasi mengenai 

produkl sebelum membeli. 
1 2 3 4 5 

3. 

Dari berbagai merek sampo yang ada, 

akhirnya saya memilih Sariayu Hijab Hair 

Care. 

1 2 3 4 5 

4. 

Menurut saya, keputusan membeli produk-

produk Sariayu Hijab Hair Care adalah 

keputusan yang tepat. 

1 2 3 4 5 

5. 
Saya merasa puas setelah membeli Sariayu 

Hijab Hair Care. 
1 2 3 4 5 

 

 

Terima Kasih 
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Rekapitulasi Data Pre-Test 
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Rekapitulasi data Pre-Test 
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Uji Validitas dan 

Reliabilitas 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

DATA PRE-TEST 

Variabel Atribut Produk (X) 

Correlations 
 

Correlations 

 X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 
Atribut 
Produk 

X.1 Pearson 
Correlation 

1 ,302 ,180 ,562
**
 ,416

**
 ,639

**
 -,010 ,500

**
 ,069 ,648

**
 

Sig. (2-tailed)  ,058 ,266 ,000 ,008 ,000 ,950 ,001 ,673 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

X.2 Pearson 
Correlation 

,302 1 ,553
**
 ,192 ,605

**
 ,337

*
 ,338

*
 ,143 ,336

*
 ,653

**
 

Sig. (2-tailed) ,058  ,000 ,236 ,000 ,033 ,033 ,380 ,034 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

X.3 Pearson 
Correlation 

,180 ,553
**
 1 ,234 ,475

**
 ,373

*
 ,454

**
 ,304 ,428

**
 ,680

**
 

Sig. (2-tailed) ,266 ,000  ,146 ,002 ,018 ,003 ,056 ,006 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

X.4 Pearson 
Correlation 

,562
**
 ,192 ,234 1 ,291 ,622

**
 ,169 ,145 ,058 ,548

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,236 ,146  ,068 ,000 ,298 ,371 ,724 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

X.5 Pearson 
Correlation 

,416
**
 ,605

**
 ,475

**
 ,291 1 ,363

*
 ,613

**
 ,423

**
 ,446

**
 ,803

**
 

Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,002 ,068  ,021 ,000 ,007 ,004 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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X.6 Pearson 
Correlation 

,639
**
 ,337

*
 ,373

*
 ,622

**
 ,363

*
 1 ,119 ,201 ,159 ,655

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,033 ,018 ,000 ,021  ,463 ,213 ,326 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

X.7 Pearson 
Correlation 

-,010 ,338
*
 ,454

**
 ,169 ,613

**
 ,119 1 ,206 ,724

**
 ,622

**
 

Sig. (2-tailed) ,950 ,033 ,003 ,298 ,000 ,463  ,203 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

X.8 Pearson 
Correlation 

,500
**
 ,143 ,304 ,145 ,423

**
 ,201 ,206 1 ,151 ,551

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,380 ,056 ,371 ,007 ,213 ,203  ,353 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

X.9 Pearson 
Correlation 

,069 ,336
*
 ,428

**
 ,058 ,446

**
 ,159 ,724

**
 ,151 1 ,600

**
 

Sig. (2-tailed) ,673 ,034 ,006 ,724 ,004 ,326 ,000 ,353  ,000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Atribut Produk Pearson 
Correlation 

,648
**
 ,653

**
 ,680

**
 ,548

**
 ,803

**
 ,655

**
 ,622

**
 ,551

**
 ,600

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,815 ,820 9 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X.1 4,33 ,797 40 
X.2 3,90 ,672 40 
X.3 4,20 ,608 40 
X.4 4,23 ,577 40 
X.5 4,18 ,675 40 
X.6 4,50 ,679 40 
X.7 4,40 ,632 40 
X.8 3,95 ,749 40 
X.9 4,33 ,829 40 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 

X.1 1,000 ,302 ,180 ,562 ,416 ,639 -,010 ,500 ,069 
X.2 ,302 1,000 ,553 ,192 ,605 ,337 ,338 ,143 ,336 
X.3 ,180 ,553 1,000 ,234 ,475 ,373 ,454 ,304 ,428 
X.4 ,562 ,192 ,234 1,000 ,291 ,622 ,169 ,145 ,058 
X.5 ,416 ,605 ,475 ,291 1,000 ,363 ,613 ,423 ,446 
X.6 ,639 ,337 ,373 ,622 ,363 1,000 ,119 ,201 ,159 
X.7 -,010 ,338 ,454 ,169 ,613 ,119 1,000 ,206 ,724 
X.8 ,500 ,143 ,304 ,145 ,423 ,201 ,206 1,000 ,151 
X.9 ,069 ,336 ,428 ,058 ,446 ,159 ,724 ,151 1,000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X.1 33,68 12,328 ,506 ,697 ,798 

X.2 34,10 12,759 ,539 ,523 ,793 

X.3 33,80 12,882 ,583 ,499 ,789 

X.4 33,78 13,615 ,434 ,511 ,805 

X.5 33,83 11,943 ,728 ,670 ,770 

X.6 33,50 12,718 ,540 ,579 ,793 

X.7 33,60 13,067 ,509 ,720 ,797 

X.8 34,05 13,074 ,398 ,458 ,811 

X.9 33,68 12,533 ,439 ,579 ,808 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

38,00 15,795 3,974 9 

 
  



 68 

 

 

Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

 

Correlations 
 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 
Keputusan 
Pembelian 

Y.1 Pearson 
Correlation 

1 
,443

*

*
 

,566
*

*
 

,514
**
 ,343

*
 ,785

**
 

Sig. (2-tailed)  ,004 ,000 ,001 ,030 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.2 Pearson 
Correlation 

,443
**
 1 ,316

*
 ,414

**
 ,259 ,663

**
 

Sig. (2-tailed) ,004  ,047 ,008 ,107 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.3 Pearson 
Correlation 

,566
**
 ,316

*
 1 ,708

**
 ,503

**
 ,835

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,047  ,000 ,001 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.4 Pearson 
Correlation 

,514
**
 

,414
*

*
 

,708
*

*
 

1 ,367
*
 ,806

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,008 ,000  ,020 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

Y.5 Pearson 
Correlation 

,343
*
 ,259 

,503
*

*
 

,367
*
 1 ,631

**
 

Sig. (2-tailed) ,030 ,107 ,001 ,020  ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

Keputusan 
Pembelian 

Pearson 
Correlation 

,785
**
 

,663
*

*
 

,835
*

*
 

,806
**
 ,631

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,799 ,799 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y.1 4,15 ,662 40 
Y.2 4,45 ,639 40 
Y.3 4,38 ,667 40 
Y.4 4,23 ,577 40 
Y.5 4,10 ,496 40 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 

Y.1 1,000 ,443 ,566 ,514 ,343 
Y.2 ,443 1,000 ,316 ,414 ,259 
Y.3 ,566 ,316 1,000 ,708 ,503 
Y.4 ,514 ,414 ,708 1,000 ,367 
Y.5 ,343 ,259 ,503 ,367 1,000 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y.1 17,15 3,259 ,624 ,406 ,747 

Y.2 16,85 3,669 ,455 ,255 ,802 

Y.3 16,93 3,097 ,701 ,609 ,720 

Y.4 17,08 3,404 ,682 ,547 ,731 

Y.5 17,20 4,010 ,470 ,266 ,793 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21,30 5,190 2,278 5 
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Rekapitulasi Data Akhir 
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Analisis Regresi Linear 
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ANALISIS REGRESI LINEAR 
 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Atribut Produk
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,745
a
 ,556 ,552 1,561 

a. Predictors: (Constant), Atribut Produk 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 359,507 1 359,507 147,596 ,000
b
 

Residual 287,418 118 2,436   
Total 646,925 119    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Atribut Produk 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,549 1,261  4,399 ,000 

Atribut Produk ,397 ,033 ,745 12,149 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
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Surat Penetapan Dosen 

Pembimbing Skripsi 
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Kartu Bimbingan Skripsi 
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